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အနဿတရာယ္ရွိပါသည္။

ကရိယ ာ
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အဖ်က္အေမွာင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သံုးျခင္းသည္၊

တစ္ခုျဖစ္ျပ ီ း ေလ့လာေရး

အခ်ိေ
ု့ သာသင္ခန္းစာမ်ားအား၊

ကိုယ္တုိင္နစ္နာမွုမ်ားျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။

နည္းပညာအခ်က္အလက ္ မ်ားမ ွ ျဖစ္နို္င္ေခ်ရွိေသာရလာဒ္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာေလ့လာမထားပါက၊ ေဘးထြက္
ဆုိးက်ိုးမ်ား ျဖစ္ေပါ္လာနုိင္ပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာမ်ားကို္အသံုးျပုေသာ ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ားသည္၊ ေလ့လာျခင္း ၊
ျကိုးစားအားထုတ္ျခင္းနွင့္ လက္ေတြ့ အသံုးခ်ျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ရာတြင ္ ေကာင္းစြာသင္ျကားျခင္းမ်ားကုိ သင္ယူျခင္း

အျပင္၊ စနစ္တက် ျကီးျကပ္ျခင္းကုိ ခံယူသင့္ပါသည္။ မည္သုိ့ျဖစ္ေစ ISECOM အဖြဲ့အစည္းမွ ဤသင္ခန္းစာ
မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ မည္သည့္သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိမဆုိ လြဲမွားစြာအသံုးျပုျခင္းအတြက္တာ၀န္ယူနုိင္မည္
မဟုတ္ပါ။

ေအာက္ပါသင္ခန္းစာမ်ား၊ ေလ့က်င့္ခန္း စာအုပ္မ်ားကုိ မည္သူမဆုိ ISECOM ၏စည္းကမ္းခ်က္ မ ်ား အား
လုိက္နာ၍ ဖတ္ရေ
ွု လ့လာနုိင္ပါသည္။ ပုဂဿဂလိကနည္းပညာေက်ာင္း၊ နုိင္ငံေတာ္ နည္းပညာေက်ာင္းမ်ား၊

အေျခခ ံ အလယ္တန္း၊အထက္တန္းမ်ားတြင ္ Hacker Highschool စီမံကိန္းမ ွ ေဆာင္ရြက္မွုမ ်ား အားလံးု ကုိ
စီးပြားျဖစ္အသံုး ျပုျခင္းမ်ားအား တားျမစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ ္ ပ ါ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကူးယူ၍၊ မည္သည့္
ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအား တားျမစ္ပါသည္။

ဤစာအုပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားမွမည္သည့္အမ်ိုးအစားျဖစ္ေစ၊သင္ခန္းစာျဖစ္ေစ (သုိ့)ေလ့က်င့္ခန္း မ်ား ျဖစ္ေစ
ပါ၀င္မွုမ်ားအား ခြင့္ျပုခ်က္လုိင္စင္ မရွိပဲ တန္ဖုိးတစ္ခုခုျဖင့္ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ ျပင္းထန္စြာတားျမစ္ထားပါ သည္။
လုိင္စင္၀ယ္ယူရန ္

http://www.hackerhighschool.org/licensing.html

HHS

website

တြင္၀ယ္

ယူနုိင္ပါသည္။ ဤ HHS စီမံကိန္းတြင္ အဖုိးတန္မွု၊အက်ိုးရွိမွုမ်ား ရွိမည္ဆုိလ်င္၊ HHS အား License ၀ယ္ယူျခင္း၊
လွူဒါန္းျခင္း၊အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းမ်ား ျဖင့္ ကူညီေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္။
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နိဒါန္း
လူအ
့ သုိင္းအ၀ိုင္းမွ ာ ကြဲျပားျခားနားတဲ့၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဘာသာစကားမ်ားစြာရွိျပီ း ထုဘ
ိ ာသာစကားအခ်ို့ ျကားမွာ
ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသ ာ ေဒသခံစကားမ်ား မ်ားစြာရွိပါတယ္၊ ခင္L်ားအေနနဲ ့ ဘာသာစကားအခ်ိက
ု့ ုိ ကုိယ္တုိင ္ ကုိယ္က်
သိေကာင္းသိျပီးသား ျဖစ္နုိင္ေပမယ့္၊ ကမဿဘာကုိ လွည့္လည္ခရီးသြားရင္း ေတြ့သမဿ
လူတုိင္း နွင့္ စကားေျပာနုိင္ရန္
အလားအလာ ကေတာ့ မရွိသေလာက္ကုိနည္းပါးတယ္။

သခ်ာဿငေLဒက ကမဿဘာသံုးဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆုိတာနွင့္ ဂီတက လူတုိင္းကုိဆက္သြယ္နုိင္တယ္ဆုိတာ
ေတြကုိ ေစာဒကတက္နုိင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္လက္ေတြ့က်ျကရေအာင္။ ဆိုဒါတစ္ခြက္ကုိ သံပရာ အနည္းငယ္ နွင့္ ေရခဲမုန့္
ေယာက္ခ်ုိ

တစ္ခပ္စာကုိ

"ကမဿဿဘာသံုး

ဘာသာစကား"

အသံုးျပုျပ ီ း မွာယူျခင္းျဖင့္

ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား

ရနုိင္မယ္ဆုိတာစမ္းသပ္ ျကည့္ပါ၊
အကယ္၍

ခင္L်ားမသိတဲ့ဘာသာစကားအသံုးျပုတ ဲ ့ နုိင္ငံတစ္ခုမ ွ ာ ခင္L်ားရွိေနတဲ့အခါ၊

ISECOM ဆီကုိ

ဂီတတူရိယာ၊

ေလမွုတ္တူရိယ ာ တစ္ခုခုျဖင့္ ဆုိဒါတစ္ခြက္မွာယူေနတဲ ့ ခင္L်ားရဲ ့ Lြီဒီယုိဖုိင္တစ္ခုေလာက ္ ေပးပုိ့လုိက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ့
တကယ္ကုိ ျကည့္ခ်င္ပါတယ္! ကြ်န္ေတာ္တုိ့ ျကားေတာ့မျကားခ်င္ပါဘူး ဒါေပမယ့္ တကယ့္ကုိ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္၊ အင္တာနက္ေပါ္မ ွ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူေတြတုိင္းက တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးဆက္သြယ္နုိင္ရန္ အတြက ္ ဘံုသံုးျဖစ္

တဲ့ဘာသာစကား တစ္ခုတည္းကိ ု အသံုးျပုျကပါတယ္။ လူတုိင္းကေတာ့ ဘာသာစကားတစ္ခုတည္းကုိ ေျပာဆုိျခင္း မျပုနုိင္
ပါဘူး၊ မည္သုိ့ဆုိေစ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ ကြန္ျပူတာမ်ားနွင့္ ကြန္ယက္မ်ားကေတာ့ ဘာသာစကား တစ္ခုတည္းကုိပ ဲ ေျပာျကပါ
တယ္။

ေခတ္္ျပိုင္ျဖစ္ေသာကြန္ယက္မ်ားျကားမ ွ ာ

ကြ်န္ေတာ္တုိ့အသံုးျပုေနျကတ ဲ ့

ပံုစံဒီဇုိင္းက

၀န္ေဆာင္မသ
ွု ံုးသူ-

၀န္ေဆာင္မေ
ွု ပးသူ (client-server)ဒီဇုိင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကြန္ျပူတာမ်ား (host သို့ server)မ်ားက (Unix
စနစ္ေတြမ ွ ာ daemons:

disk

access

and

execution

monitors)

လုိ့ေခါ္တ ဲ ့ ၀န္ေဆာင္မမ
ွု ်ားကုိ

လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ web server မ်ားကုိစဥ္းစားျကည့္ပါ။ ။ ၄င္းတုိ့က ခင္ L ်ား web စာမ်က္ န ွ ာ တစ္ခုကုိ
ေခါ္လုိက္တုိင္း ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ေထြေထြထူးထူးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

တစ္ကယ္ေတ ာ ့ "ခင္L်ား"က အဲဒ ီ web စာမ်က္နွာကုိေခါ္လုိက ္ တ ာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ခင္L်ားရ ဲ ့ web browser
ကလုပ္ေဆာင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ ္ ၎ကုိ

၀န္ေဆာင္မွုေတာင္းခံသူ

client

(ပုိတိတက
ိ ်က်ေျပာရရင ္ ခင္L်ားရဲ့ကြန္ျပူတာ)

လုိ့ေခါ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ၊ ခင္L်ားကြန္ျပူတာကလည္း ၀န္ေဆာင္မွုေပးသူ (server) ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ ခင္L်ားက
ဒီအရာကုိ ကြ်န္ေတာ့္အတြက ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္; ကြ်န္ေတာ္က ထုအ
ိ ရာကုိ ခင္L်ားအတြက ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္၊
ဆုိတအ
ဲ့ ခ်က္ကေတာ့ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းရဲ့ ဆန္းျပားလွပမွု တစ္ခုပါပဲ။
ဒီပံုစံကုိ

အျကိမ္တစ္သန္းေလာက္ေျမွာက္လုိက္ရင ္ အင္တာနက္ဆုိတ ာ ရရွိလာပါလိမ့္မယ္။

ခ်င့္ခ်ိ န္ျကည့္ျကမယ္ဆုိရင္၊

ကြန္ျပူတာသန္းေပါင္းမ်ားစြာက ၀န္ေဆာင္မွုပံုစံအခ်ို့ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနျကပါတယ္၊ မည္သည္အ
့ ရာက ၎ကုိ client တစ္လံုး
ျဖစ္ေစတာလဲ?

ျပီးေတ ာ ့ ၎စနစ္အားလံုးကုိ

subvert

သြယ္၀ိုက္စြာတုိက္ခုိက ္ ျဖိုဖ်က္နိုင္သလား?

(

subvert

စကားလံုးအဓိပဿပါယ္ကုိ ခင္L်ား တိက်စြာနားမလည္နုိင္ရင္ ေသခ်ာရန္ ရွာေဖြျကည့္ပါ ). ယဿခုသင္ခန္းစာေတြက Hacker
သင္ခန္းစာမ်ားျဖစ္ပါတယ္၊ အဆင္သင့္ျဖစ္ျဖစ္၊မျဖစ္ျဖစ္ စတင္ျကရေအာင္။
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Lesson 4: ေနာက္ကြယ္မွ ၀န္ေဆာင္မွုပရိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ ကစားျခင္း

၀န္ေဆာင္မွုမ်ား
ခင္L်ားမွာကြန္ျပူတာတစ္လံုးရွိျပီးအဲဒီေပါ္မ ွ ာ အသံုး၀င္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရွိေနတာခင္L်ားသိျပီးျဖစ္မွာပါ သုိ့မဟုတ္
ဂဏန္းတန္ဖုိးမရွိတဲ့ ေယဘူယ် အထင္မွားျခင္းအာရံုျကားမွာ ခင္L်ားပါ၀င္ေနတာလဲ ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ အျခားသန္း ေပါင္းမ်ားစြာ

ေသာ လူေတြဆီမွာလည္း၊ အသံုး၀င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရွိတဲ့ ကြန္ျပူတ ာ ေတြရွိတယ္ဆုိတ ာ ကုိလည္း ခင္L်ားသိပါတယ္၊
processor, RAM, disk space နွင့္ bandwidth စသည္ကဲ့သုိ့ အသံုး၀င္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ေဖါ္ျပရန္မဟုတ္ပါဘူး။
အဲဒအ
ီ ျခားလူေတြန ဲ ့ ၎တုိ့ရဲ့ကြန္ျပူတာေတြမ ွ ာ တစ္ေယာက္ေယာက္အတြက္စိတ္၀င္စားစရာ အခ်က္အလက္ေတြ ရွိေနတယ္
လုိ့ ယူဆျကည့္ပါ၊ တစ္ခုတည္းေသာျပဿဿသဿသနာက အဲဒအ
ီ ခ်က္အလက္ေတြအားလံုးကုိ မည္သုိ့ရယူနုိင္သလဲဆုိတဲ့
အခ်က္ပါပဲ။

ကြန္ျပူတာေတြက တစ္လံုးနွင့္တစ္လံုးခ်ိတ္ဆက္ရန္ ports မ်ားကုိျဖတ္သန္း၍၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ Lesson 3 မွာ ေဆြးေနြးခဲ့ျကတဲ့
protocols မ်ားကုိအသံုးျပု၍ လြယ္ကူစ ြ ာ ဆက္သြယ္ျကေပမယ့္၊ ထုိကဲ့သုိ့ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းက ခင္L်ားကုိ ၎တုိ့ အခ်င္းခ်င္း

ဖလွယ္ျကတဲ ့ အေျခ၂ တန္ဖုိးရွ ိ အခ်က္အလက္ မ ်ား (binary data) ေတြရ ဲ ့ စီးဆင္းမွုေတြကုိ လြယ္ကူစြာဖတ္ရွုခြင့္မျပုပါဘူး
(ခင္L်ားလက္ထဲမ ွ ာ တကယ့္အေရးပါတဲအ
့ ခ်ိန္ပုိမရွိဘူးဆုိရင္ေပါ့)၊

ခင္L်ားကြန္ျပူတာအတြက ္

ထုိအခ်က္အလက္ေတြကုိ

ရယူနုိင္ရန္ ဘာသာျပန္ဆုိျပီး ခင္L်ားသံုးနုိင္မည့္ပံုစံျဖင့္ ေဖါ္ျပေပးနုိင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုေတာ့ ခင္L်ားအတြက္ လုိပါတယ္။
အခ်က္အလက္ေပးပုိ့ရန ္ ကြန္ျပူတာမ်ားအသံုးျပုတဲ့နည္းလမ္းကေတ ာ ့ network

service

မ ် ာ း သုိ့မဟုတ ္ သမရိုးက်

၀န္ေဆာင္မွုမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းဿ၍ေပးပို့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎၀န္ေဆာင္မွုမ်ားက ခင္L်ားကုိ web စာမ်က္နွာမ်ားျကည့္ရွုရန္၊
email မ်ား ပို့ေဆာင္ရန္, chatting နွင့္ အေ၀းထိန္းကြန္ျပူတာမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မွုျပုရန္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ၎၀န္ေဆာင္မွုမ်ားကုိ port နံပါတ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရည္ညြွန္းထားပါတယ္။
ခင္L်ားရဲ့ကြန္ျပူတာ၊ local ကြနျ္ ပူတာေပါ့ ၎က ခင္L်ားရရွိလာတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ ဘာသာျပန္ဆုိရန္အတြက ္ clients
လုိ့ေခါ္တဲ့ပရိုဂရမ္ေတြကုိ အသံုးျပုပါတယ္။ server တစ္လံုးထံမွ အခ်က္အလက္ ေတြကုိ (၀န္ေဆာင္မွုတစ္ခု ေထာက္ပံ့ျခင္း သုိ့
daemon

တစ္ ခ ု ေမာင္းနွင္ျခင္းျဖင့္)

Tor

ကြန္ယက္တစ္ခုေပါ္မွ၊

Torrent

seeder

မ်ားမ ွ (သု)ိ့

peer-to-peer

ကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္ ခင္L်ားရယူနုိင္ပါတယ္။
ခင္L်ားကြန္ျပူတာကလည္း အျခား remote ကြန္ျပူတာမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ပါတယ္၊ ဆုိလုိတာက
၎က အခ်က္အလက္၀န္ေဆာင္မွုေပးသူ (သု)ိ့ ၀န္ေဆာင္မွုေထာက္ပံ့ေပးသူ တစ္ခုလည္း ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ အကယ္၍
ခင္L်ားကြန္ျပူတာမ ွ ာ malware ရွိလာခဲ့ရင္ေတာ့၊ ခင္L်ားကိုယ္တုိင္မသိပဲ၀န္ေဆာင္မွုအခ်ို့ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးေနပါလိမ့္
မယ္။
Client ဥပမာေတြကေတာ့ web browsers၊ email clients၊ chat ပရိုဂရမ္မ်ား၊ Skype၊ Tor clients၊ Torrent clients၊ RSS
မ်ား စသည္တုိ့ျဖစ္ပါတယ္။ ၎တုက
ိ့ ေတ ာ ့ TCP/IP protocol အဆင့္မ်ားတြင ္ application အလြွာမ ွ application
မ်ားျဖစ္ျကပါတယ္။ application အလြွာမွာ၊ ထုတ္ပုိးျခင္း၊ encrypt လုပ္ထားျခင္း၊ decrypt လုပ္ထားျခင္း၊ လိပ္စာတပ္ထားျခင္း
စသည္ျဖင့္ အတြင္းက်ေသာအလြွာမ်ားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကုိ ခင္L်ား၊
(အသံုးျပုသူ) အေနနဲ့ နားလည္နုိင္တဲ့ အေနအထားတစ္ခုခုအျဖစ္ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲေပးပါတယ္။

HTTP နွင့္ Web
ကြ်န္ေတာ္တုိ့ "အင္တာနက္" လို့ေျပာလုိက္တာနွင့္ လူအမ်ားစုက World Wide Web ကုိေျပးျမင္ျကပါတယ္။ အဲဒ ီ World
Wide Web (သု)ိ့ Web က အမွန္တကယ္ အင္တာနက္မဟုတ္ပါဘူး၊ ၎က အသံုးျပုနုိင ္ တဲ့ ၀န္ေဆာင္မွုေတြရ ဲ ့ အစိတ္
အပုိင္းတစ္ခုမ်ွသာျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္၎က browser ကုိျဖတ္၍ web စာမ်က္နွာ ေတြျကည့္ရွုရာမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။
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Lesson 4: ေနာက္ကြယ္မွ ၀န္ေဆာင္မွုပရိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ ကစားျခင္း

စကားမစပ္၊ တကယ့္အင္တာနက္မွာ၊ အခ်က္အလက ္ အမ်ိုးအစားမေရြ း ေရြေ
ွ့ ျပာင္းပုိ့ေဆာင္နုိင ္ တ ဲ ့ ကြန္ျပူတာမ်ား၊
router မ်ား၊ ၀ါယာမ်ား၊ ျကိုးမ်ားနွင့္ ျကိုးမဲ့စနစ္မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ web လမ္းေျကာင္း ဆုိတာေတြရ ဲ့ အပုိင္းကိန္းမ်ွသာ
ျဖစ္ပါတယ္။

Web ေတြကုိ web server မ်ားေပါ္မ ွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူအသံုးျပုရန္အတြက ္ HTTP (သု)ိ့ HyperText Transfer

Protocol web browsers လုိ့ေခါ္တ ဲ ့ application (client) ေတြကုိ အသံုးျပုပါတယ္။ remote ကြန္ျပူတ ာ ေပါ္မွ
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခင္L်ားရဲ ့ local ကြန္ျပူတာေပါ္ ေရြွ့ေျပာင္းပုိ့ေဆာင္ရန္၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ HTTP protocol ကုိ port 80

ေပါ္မွာ အသံုးျပုပါတယ္။ ခင္L်ားရဲ့ web browser က အဲဒီ အခ်က္အလက္ကုိ ဘာသာျပန္ျပီး ခင္L်ားရဲ့ local ကြန္ျပူတာ ေပါ္မွာ
စုစည္းတင္ျပပါတယ္။
browser အားလံုးကုိ တူညီစြာထုတ္လုပ္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခုခ်င္းစီမွာ မတူညီတဲ့ toolေတြပါ၀င္ျပီး HTML ပါ၀င္မေ
ွု တြ
ကုိ အနည္းငယ္ (သု)ိ့ မ်ားစြာ ျခားနားတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဖါ္ျပသပါတယ္။ လံုျခံေရး နွင့္ သီးသန့္တည္ရွိမွု ကိစ ဿစရပ္

ေတြကို သက္ေရာက္မွုအတုိင္းအတာအမ်ုိးမ်ုိးျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနုိင္ပါတယ္။ ဆုိလုိခ်င္ တာက ခင္L်ားbrowser က ဘာေတြ
လုပ္ေဆာင္နုိင္တယ္၊ ဘာေတြမလုပ္ေဆာင္နုိင္ဘူး၊ မည္ကဲ့သုိ့ေသာ setting မ်ားနွင့္ plugins မ်ားက ျပီးျပည့္စံုတဲ့ လံုျခံုေရးနွင့္

သီးသန့္တည္ရွိမွုေတ ြ (ခင္L်ားက malware ေတြ၊ ေျကာ္ျငာ ေတြ၊ spam ေတြကုိ မျကုိက္ဘူးဆုိရင္ ျပီးေတာ့ ခင္L်ားက
အစိမ္းေရာင္ဂ်ယ္လီေတြနဲ့ ေဆာ့ကစား ေနတဲ့ ေျကာင္ေလးေတြကုိ ျကည့္ေနရတာနွစ္သက္ေျကာင္း ခင္L်ား အိမ္နီးခ်င္းကမသိ
ဘူးဆိုရင္) ကုိ ေပးစြမ္းနုိင္သလဲ ဆုိတာေတြကုိ ခင္L်ားကုိယ္တုိင္သိထားသင့္ပါတယ္။

Http protocol ၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ ္ တ ဲ ့ hypertext က ခင္L်ားဖတ္ရွုတဲ့နည္းလမ္းကဲ့သုိ့ အစဥ္လုိက္မဟုတ္ပါဘူး။
ပံုမွန္အားျဖင့္ ခင္L်ားက စာမ်က္နွာ ၁ ျပီးေတာ့ ၂၊ အခန္း ၁ ျပီးေတာ့ ၂၊ ေလ့က်င့္ခန္း ၁ ျပီးေတာ့ ၂ စသည္ျဖင့္

အစဥ္အလုက
ိ ္ပံုစံအတိုင္း ဖတ္ရွုပါတယ္။ Hypertext က သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အစဥ္လုိက္မဟုတ္ တဲ့ နည္း
လမ္းျဖင့္ဖတ္ရွုနုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ၎က အေျကာင္းအရာ တစ္ခုမွ၊ တစ္ခုသုိ့ ေက်ာ္၍၊ျပန္လွန္၍ ဖတ္ရွုနုိင္

ျပီ း ခင္L်ားျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့လမ္းေျကာင္းမ်ားကုိျပန္သြားျခင္း နွင့္ မွုရင္းေဆာင္းပါးမျပီးခင္၊ အျခား အခ်က္အလက္မ်ား

ရွာေဖြ ဖတ္ရွုျခင္း စသည္တုိ့ကုိ လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါတယ္။ ဤအခ်က္ က hypertext နွင့္ plain text တုိ့၏ ကြာျခားခ်က္
ပဲျဖစ္ပါတယ္။
Hypertext

မွာ၊

စကားလံုးမ ် ား နွင့္

စိတ္ကူးမ်ားကုိ

၎တုိ့နွင့္

တုိက္ရိုက္ဆက္နြယ္ေသာ၀န္းက်င္ရွိစကားလံုးမ်ားျဖင့္

ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းသာမက၊ အျခားစကားလံုးမ်ား၊ ရုပ္ပံုမ်ား၊ Lြီဒီယိုမ်ား၊ သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ လည္းခ်ိတ္ဆက္ထားပါ တယ္။ Web ကုိ
ေရာက္ရွိရန ္ Hypertext ကုိမတားဆီးထားပါဘူး။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀ေသ ာ word processors အမ်ားစုကေတ ာ ့ web

ေပါ္မွာသိမ္းဆည္းထားတဲ ့ စာမ်က္နွာမ ် ား (သု)ိ့ HTML ပံုစံမ်ားကုိ ဖန္တီးနုိင္ပါတယ္။ ဤစာမ်က္နွာမ်ားကုိ ခင္ L ်ား web
browser မွာဖတ္ရွုေနတာျဖစ္ျပီ း ၎တုိ့က အျခ ာ း web စာမ်က္ န ွ ာ မ်ားကဲ့သုိ့ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္၊ ၎တုိ့ကုိ remote
ကြန္ျပူတာေပါ္မွာမဟုတ္ပဲ ခင္L်ားရဲ့ local ကြန္ျပူတာေပါ္မွာပဲ သိမ္းဆည္းထားတာပါ။
ခင္L်ားကုိယ္ပုိင ္ web

စာမ်က္နွာတစ္ခုဖန္တီးဖုိ့က

လြယ္ပါတယ္။

အလြယ္ကူဆံုး

နည္းလမ္းကေတ ာ ့ OpenOffice/

LibreOffice Writer၊ Microsoft Word (သိ)ု့ Word Perfect ကဲ့သုိ့ ေယဘူယ ် word processors တစ္ခုခု အသံုးျပုျခင္းပဲျဖစ္

ပါတယ္။ ဤပရိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ ရိုးရွင္းေသ ာ web စာမ်က္နွာမ်ား၊ text မ်ား၊ hypertex နွင့္ ပံုမ ်ား ဖြစ
ဲ့ ည္းမွုမ ်ား ထုတ္လုပ္
နုိင္ပါတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၎ပရိုဂရမ္မ်ားကုိ အသံုးျပု၍ ( သုိ့မဟုတ္၊ Unix platforms မ်ားမွာပါေလ့ရွိတဲ့၊ vi ကဲ့သုိ့
ရိုးရွင္းေသ ာ text editor မ်ားကုိ အသံုးျပု၍ ) web စာမ်က္နွာမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ျကပါတယ္။ အျခား text editor မ်ား
ျဖစ္ျကတဲ့ Microsoft Notepad, Notepad++, SciTe, emacs စသည့္ text editor မ်ားကုိလည္းအသံုးျပုနုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ၎စာမ်က္နွာမ်ားက flashy မဟုတ္ျကပါဘူး။ Flashy ဆုိတာက CSS, script မ်ားနွင့္ animations ေတြကုိ
ဆုိလုိတာပါ။ ခင္L်ားအေနနဲ့ နွစ္သက္ခ်င္စရာ web စာမ်က္နွာဒီဇုိင္း ပရိုဂရမ္မ်ားကုိ ပုိက္ဆံမ်ားမ်ားသံုးျပီး ၀ယ္ယူနုိင္ပါတယ္။
ထုိဂရိုဂရမ္မ်ားက စိတ္၀င္စားစရ ာ effect မ်ား ဖန္တီးနုိင္ေပမယ့္ အသံုးျပုဖု့ိေတာ့ ပုိမုိရွုပ္ေထြးျပီး၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကုိေတာ့

ပုိမုိလြယ္ကူေစပါတယ္။ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ တ ဲ ့ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသ ာ နည္းလမ္း တစ္ခုကေတ ာ ့ HTML နွင့္ scripting
language မ်ားျဖင္အ
့ သံုးျပုနုိင ္ တဲ ့ သီးသန့္ပံုစံခ်ထားတ ဲ ့ Text Editor တစ္ခုခုကုိ သံုးနုိင္ရန္ျဖစ္ျပီး၊ HTML နွင့္ scripting
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Lesson 4: ေနာက္ကြယ္မွ ၀န္ေဆာင္မွုပရိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ ကစားျခင္း

မ်ားတည္ေဆာက္မွုပံုစံကုိ ေလ့လာသင္ယူျပီ း ခင္L်ားကုိယ္ပုိင ္ web စာမ်က္နွာမ်ားကုိ အျကမ္းေရးျခစ္ထားျခင္းမ ွ coding
မ်ားအျဖစ္အေကာင္အထည္ေဖါ္ေရးသားပါ။
ခင္L်ား web စာမ်က္နွာေတြကုိပံုစံခ်ျပီးတာနဲ့ ထိုစာမ်က္နွာေတြကုိ အျခားလူေတြကုိလည္း ျမင္ေစခ်င္မယ္ဆုိရင္ ၎စာမ်က္နွာ
မ်ားကုိ ထည့္သြင္းသိမ္းဆည္းထားရန္ ကြန္ျပူတာတစ္လံုး လုအ
ိ ပ္ပါလိမ့္မယ့္။ Internet Service Providers (ISPs) ေတြက
၎တို့ web server မ်ားေပါ္မွာ web hosting ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါတယ္။
ခင္L်ားကြန္ျပူတာကုိအသံုးျပုျပီး ခင္L်ားအိမ္ကေန web server တစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ေစနုိင္ေပမယ့္၊ ထုိသုိ့ လုပ္ေဆာင္နင
ို ္ရန္
မ်ားျပားတဲ့ကိစဿစရပ္ေတြရွိပါတယ္။ web server တစ္လံုးေပါ္မ ွ ာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက အဲဒ ီ server
ဖြင့္ထားတဲ့အခ်ိန္၊ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေနတဲ့အခ်ိန္နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ မ ွ ု တည္ရွိေနတဲ ့ အခ်ိန္မ်ားမွာသ ာ ရယူအသံုးျပုနုိင္ပါ

တယ္။ ဒါေျကာင့္ ခင္L်ားအိပ္ခန္းထဲကေန web server တစ္လံုးကုိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစမယ္ဆုိရင္ေတာ့၊ ခင္L်ား
ကြန္ျပူတာကုိ

အခ်ိန္တုိင္းဖြင့္ထားဖုိ့လုိအပ္ျပီး၊

web

server

ပရိုဂရမ ္ က ေကာင္းမြန ္ စ ြ ာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနရဲ့လား

(ဤအခ်က္ မ ွ ာ စက္ပစဿစည္း ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ Lိုင္းရပ္ (စ္) ျပသဿသနာေျဖရွင္းျခင္း နွင့္ အျခားတုိက္ခုိက္မွုမ်ား
ေစာင့္ျကည့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ၎ web server ပရိုရရမ္ ရ ဲ ့ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသ ာ အမွားအယြင္းမ်ားနွင့္ အားနည္းခ်က္

ျပသဿသနာမ်ား ကုိင ္ တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ ) ဆုိတာအခ်ိန္တုိင္းေစာင့္ျကည့္ဖုိ့ လုအ
ိ ပ္ပါတယ္၊ ထုအ
ိ့ ျပင္
ျမန္ဆန္ျပီးတည္ျငိမ ္ တ ဲ ့ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မွုကုိလည္း

အျပည့္အ၀ခ်ိတ္ဆက္ထားရန္လုိအပ္ပါတယ္။

ISP မ်ားကေတာ့

ျမန္ဆန္ တ ဲ ့ upload ခ်ိတ ္ ဆက္မွုလုိင္း နွင့္ IP လိပ္စာ သီးသန့္သတ္မွတ္ထားရွိမွုတုိ့ အတြက ္ ၀န္ေဆာင္မွုအခေျကးေငြအား

ထပ္ေဆာင္း ေကာက္ခံ ျကပါ တယ္၊ ထုိ့ေျကာင့္ လူအမ်ားစုက web server လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ web server
၀န္ေဆာင္မွုေပးသူ တစ္ဦးဦး အား အခေျကးေငြေပး၍ အပ္နလ
ွံ ုပ္ေဆာင္ျကပါတယ္။
web hosting ကုမဿပဏီတစ္ခုက ခင္L်ားရ ဲ ့ web စာမ်က္နွာအား ၎တုိ့၏ကြန္ျပူတာေပါ္မ ွ ာ သိမ္းဆည္းျကပါတယ္။

ထုအ
ိ ခ်က္ က ခင္L်ားကြန္ျပူတာအစား သူတုိ့ရဲ့ server မ်ားကုိတက
ုိ ္ခုိက္ခံရေစနုိင္ပါတယ္။ web hosting ကုမဿပဏီေကာင္း
တစ္ခုမ ွ ာ စက္ပစဿစည္းခြ်တ္ယြင္းခ်က္ေျကာင့္ ခင္ L ်ား website ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေစရန္၊ ဆင့္ပြားခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ

(multiple)၊ အခိ်န္မအ
ီ စားထုိးရန ္ အရံထားရွိေသ ာ (redundant) server မ်ားနွင့္ အစဥ္မျပတ ္ backup ေပါ္လစီတစ္ခု

အျမဲရွိျပီး၊ အကယ္၍ တုက
ိ ္ခုိက္မွုမ်ားနွင့္ ပရုိဂရမ္မွားယြင္းမွုမ ်ား ရွိေနခဲ့ရင္သာ္လည္း server မ်ားကုိ ဆက္လက္လည္ပတ္
နုိင္ေစရန ္ အေထာက္ ကူေပး၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ ကလည္း အစဥ္မျပတ္၀န္ေဆာင္မွုေပးေနျပီး၊ အင္တာနက္လုိင္းက်ျခင္း
မရွိေစရန္ အာမခံရွိေသာ၊ မ်ားစြာေသာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မွုလိုင္းမ်ားလည္း ရွပ
ိ ါလိမ့္မယ့္။ ဒါေျကာင့္ ခင္L်ားအေနနဲ့

လုပ္စရာရွိတာကေတာ့ ခင္ L ်ား web page ဒီဇုိင္းကုိျပင္ဆင္ျမွင့္တင္ဖုိ့နွင့္ hosting ကုမဿပဏီ၏ server ဆီသုိ့ upload
လုပ္ဖုိ့၊ ျပီးေတာ့ ခင္L်ားကြန္ျပူတာကုိ ပိတ္ျပီး အိပ္ယံုပါပဲ။ ခင္L်ား ၀န္ေဆာင္ခေပးေနသမွ်ေတာ့ ခင္L်ား web စာမ်က္နွာက
ရွင္သန္ေနပါလိမ့္မယ္။
အခမ ဲ ့ web hosting ၀န္ေဆာင္မွုေပးတဲ ့ အဖဲြ့အစည္းေတြကုိလည္းရွာေဖြနုိင္ပါတယ္။ အခ်ိ ု ့ အဖြအ
ဲ့ စည္းေတြက ေျကာ္ျငာ
ရံပံုေငြျဖင့္ ရပ္တည္ေနျကတာပါ၊ အဲဒ ီ အခမ ဲ ့ web hosting ေတြကုိအသံုးျပုရင္ ခင္L်ားစာမ်က္နွာကုိ ျကည့္တဲ့လူတုိင္းက၊
ခင္L်ားစာမ်က္နွာကုိေခါ္လုိက္တုိင္း ပထမဦးစြာ ေျကာ္ျငာတစ္ခုခုကုိအရင္ဆံုးျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ့ကလဲ ဘာမွ်
၀ယ္ယူဖုိ့မလုိသလုိ၊ ခင္L်ားအေနနဲ့လည္း မည္သည့္အရာမွ် ေပးဖုိ့မလုိပါဘူး။
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
4.1

web စာမ်က္နွာဆုိတ ာ ရုပ္ပံုေတြ၊ Lြီဒီယိုေတြနွင့္ အျခားအရာေတြဘယ္မွာရွိသင့္တယ္ဆုိတ ာ browser ကုိေျပာတဲ့
text သာျဖစ္ပါတယ္။ စာမ်က္နွာရဲ့ရင္းျမစ္ ကုိျကည့္ရင ္ (View Page Source) ခင္L်ားျမင္နုိင္ပါတယ္။ ခင္L်ား

အနွစ္သက္ဆံုး browser ကုိသံုးပါ၊ ISECOM.ORG ကုည
ိ ြွန္းျကည့္ပါ။ အခ ု page source ကုိျကည့္ပါ။ အဲဒီထဲမွာ
"meta”ဆုိတ ဲ ့ tags ေတြကုိျမင္ပါလိမ့္မယ္ ဥပမာ။ ။ meta-charset=”utf-8”။ အဲဒါဘာကုိဆုိလုိပါသလဲ၊ ဘာကုိ
ညြန
ွ ္ျပပါသလဲ?
4.2

Meta tag ၃ခုေလာက္ထပ္ရွာပါ ျပီးေတာ့ ၎တုိ့ရဲ့ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းျပပါ။ ထုိအခ်က္ကုိသိရန ္ web မွာ
ရွာေဖြရန္လုိအပ္လာပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေျကာင့္ အေျဖမွန္ရနုိင္ရန္ ဘယ ္ key word ေတြကုိသံုးျပီ း ခင္ L ်ား search
engine မွာရွာေဖြမယ္ဆုိတာ ေသခ်ာစဥ္းစားပါ။
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4.3

ISECOM.ORG page source ကုိ ခင္L်ားကြန္ျပူတာေပါ္မ ွ ာ save ပါ။ ၎ကုိ ခင္ L ်ား browserေပါ္ကုိ ဆြဲတင္
ျကည့္ပါ၊ ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားသလဲ?

4.4

ISECOM.ORG page source ကုိ text editor တစ္ခုခုထဲမွာ ဖြင့္ျကည့္ပါ၊ ၎က စာလံုးေတြနဲ့ နံပါတ္ေတြ ဆုိတာ
ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီထဲမ ွ ာ ခင္L်ားဘာပဲျပင္ျပင္၊ ဘာပဲရုိက္ရုိက ္ ျပင္ဆင္ျပီ း အဲဒါကုိ save ျပီ း browser မွာျပန္
ဖြင့္ျကည့္ရင္ ခင္L်ားျပင္ဆင္ထားတဲ့အတုိင္း အဲဒစ
ီ ာမ်က္နွာမွ ာ ေျပာင္းလဲသြားပါလိမ့္မယ္။ အခု အဲဒီစာမ်က္နွာမွာ

ရွိသမွ်အားလံုးကုိ ဖ်က္လက
ို ္ျပီ း ခင္L်ားနာမည္ ရုိက္ထည့္လုိက္ ပ ါ ၎က အျခားစာလံုးေတြထက္ ျကီးျပီး၊ ထူတဲ့
စာလံုးနဲ့ေဖါ္ျပပါလိမ့္မယ္။

save လုပ္ျပီး၊ browser မွာျပန္ဖြင့္ျကည့္ပါ။ ေအာင္ျမင္သလားျကည့္ပါ၊ မရေသးရင္

ထပ္ျကိုးစားျကည့္ပါ။
ပုိမုိသိရွိနားလည္နုိင္ရန္ ဒီသင္ခန္းစာအဆံုးမွာ Feed Your Head: HTTP

နွင့္ကစားျခင္း ကုိေလ့လာျကည့္ပါ။

Email – SMTP, POP and IMAP
အင္တာနက္ ရ ဲ ့ ဒုတိယ ျမင္သာတဲ့ေဖါ္ျပခ်က္ကေတ ာ ့ email ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခင္L်ားကြန္ျပူတာမ ွ ာ (စာပုိ့၊စာယ ူ စနစ္အား

၀န္ေဆာင္မွုေပးသူ) mail server ကုိခ်ိတ္ဆက္နုိင ္ တဲ့ email client တစ္ခုကုိအသံုးျပုထားပါတယ္။ ခင္L်ား email account
တစ္ ခ ု setup လုပ္လုိက္ရင္ ပံုစံတူမရွိတဲ့နာမည္ တစ္ခုကုိ user@domain ပံုစံနဲ့ ရရွိမွာျဖစ္ျပီး၊ စကား၀ွက္တစ္ခု ေပးဖုိ့လည္း
လုိပါလိမ့္မယ္။

Email မွာအစိတ္အပုိင္း ၂ခု ရွိပါတယ္၊ စာပုိ့ရန္သံုးတဲ့ SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)၊ mail server ျပီးေတာ့
mail လက္ခံရန္သံုးတ ဲ ့ POP(Post Office Protocol) နွင့္ IMAP (Internet Message Access Protocol)
တုိ့ျဖစ္ျကပါတယ္။
SMTP protocol ကုိ (ခင္L်ားကုိ သတိထပ္ေပးပါမယ္) email ပို့ရန္အသံုးျပုပါတယ္။ SMTP က email စာတစ္ေစာင္ထဲက
(FROM)-မွ၊ (TO)-သုိ့၊ (SUBJECT)-အေျကာင္းအရာ၊ (CC)-မိတဿတူကုိ နွင့္ (BODY)-စာကုိယ ္ မ်ားပါ၀င္သည့္ fieldsအကြက ္ မ ် ာ း ကုိ

သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။

ရုိးရွင္းေသ ာ SMTP

ပံုစံေဟာင္းေတြကေတ ာ ့ ပို့တဲ့စာတုိင္းကုိ

ရွင္းလင္းတဲ့

စာသားပံုစံျဖင့္ ပုိ့ေဆာင္ျပီး၊ စကား၀ွက္လည္းမလုိတာေျကာင့္ လူတုိင္းက ခင္L်ားစာေတြကုိ ဖြင့္ဖတ္နုိင္ပါတယ္။ စိတ္သေဘာ

တုိက္ဆုိင ္ တဲ ့ လူေတြက အင္တာနက္ကုိ ကမဿဘာငယ္တစ္ခုလုိအေျခခ်ျပီ း ၎ SMTP protocol ကိုပံုစံခ်ခဲ့ျကတုန္းက
ဤအခ်က္ က ဆုိး၀ါးမွုမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၎က အသံုးျပုသူတုိင္းကုိ spam ပုိ့ျခင္း၊ အေျခခံအားျဖင့္ လိပ္စာမ်ားပုိ့ျခင္း

(spoofing) အေပါ္အေျခခံတ ဲ ့ email spoofing မ်ားကဲ့သုိ့ ညစ္ပတ္မွုမ ်ား ျပုလုပ္ခြင့္ေပးတဲ့၊ loophole (စနစ္တစ္ခု၏
ခြ်တ္ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ နွင့္ ရွုပ္ေထြးမွု ) တစ္ခုကုိ ျဖစ္ေပါ္ေစပါတယ္။ ေခတ္ျပိုင္ျဖစ္လာေသာMail Server မ်ားကေတာ့

email စာတစ္ေစာင္မပုိ့ခင္ ခင္L်ားမည္သူျဖစ္ေျကာင္းအေထာက္အထားျပရန္လုိတဲ့ လံုျခံုေရးဦစားေပး SMTP (Secure SMTP)
ကုိ အသံုးျပုျကပါတယ္။

ေနာက္ပုိင္းသင္ခန္းစာမ်ားမ ွ ာ spoofing မည့္ကဲ့သုိ့ အလုပ္လုပ္တယ္ ၎ကုိ email header မ်ားမွ ာ မည္သုိ့ရွာေဖြနုိင္တယ္
ဆုိတာကုိ ေဖါ္ျပေပးမွာပါ။ ထုအ
ိ ခ်က္ က ခင္L်ားကုိ သုိးငယ္တစ္ေကာင္ကေန ၀ံပုေလြတစ္ေကာင္ျဖစ္လာေအာင္ အျမန္ဆံုး
ေျပာင္းလဲေပးမယ့္ အနည္းငယ္ေသာLဟုသုတ ျဖစ္ပါတယ္။
POP3 (Post Office Protocol version 3) ကေတာ့ "ထိန္းသိမ္းျခင္း (store) နွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္း (dump)" protocol
တစ္ခုပါ။ email server က ခင္L်ား စာေတြကုိ လက္ခံထားျပီး ခင္L်ားက ခ်ိတ္ဆက္ သိမ္းဆည္းမွု (dump-download) ျပုလုပ္

သည္အထိ ၎စာေတြကုိ ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ ျပီးေတာ့၊ ခင္းL်ား ပုိ့လုိက္တစ
ဲ့ ာေတြက SMTP protocol ကုိ အသံုးျပုပါ
တယ္၊ ခင္ L ်ား email စာပုိ့ျခင္း၊ ရယူျခင္းကုိ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္းျပုလုပ္နုိင္ျပီး၊ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မွုပိတ္ျပီ း အဲဒီ
email ေတြကုိ ဖတ္နုိင္တာေျကာင့္၊ ခင္L်ားမွာ dail-up ခ်ိတ္ဆက္မွုရွိယံုမွ်ျဖင့္ email ၀န္ေဆာင္မွုကုိ အသံုးျပုနုိင္ပါတယ္၊
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IMAP ကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ ခင္L်ားစာေတြကုိ server ေပါ္မွာထိန္းသိမ္းထားေပးတဲ ့ protocol ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားစြာေသာ
email ဖြ့ံျဖုိးေရး၀န္ေဆာင္ မ ွ ု အဖြေ
ဲ့ တြကေတာ့ ၎တုိ့ software ေရာင္းခ်သူမ်ားအေပါ္မူတည္၍ IMAP ပံုစံတစ္ခုခုကုိ
အသံုးျပုျကပါတယ္။ IMAP မွာေတာ့၊ ခင္L်ားရဲ ့ စာတုိက္ပံုး (Mailbox)ထဲမ ွ ာ folder မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အဲဒ ီ folder

တစ္ခုမွ၊ တစ္ခုသုိ့ စာမ်ားလြွဲေျပာင္းသိမ္းဆည္းနုိင္ျခင္းမွ ာ ျပုလုပ္နုိင္ပါတယ္။ ခင္L်ားက IMAP server ကုိ ခ်ိတ္ဆက္လုိက္
တုိင္း၊ ခင္L်ား Mailbox နွင့္ server ျကားမွာ folder မ်ား၊ ပါ၀င္မွုမ်ား၊ ေရာက္ရွိလာေသာစာမ်ား နွင့္ ပယ္ဖ်က္ထားေသာစာမ်ား

အျပန္အလွန္ ခိ်တ္ဆက္ျကပါတယ္။ ၎ protocol မွာ ခင္L်ားရဲ့ မည္သည့္ ကြန္ျပူတာ၊ laptop၊ kiosk၊ phone နွင့္ tablet တု့ိမွ
မဆုိ ခင္L်ား စာေတြကုိ ရယူနုိင္ျခင္းစတဲ ့ ေကာင္းက်ိုးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရိွပါတယ္။ ဒါ့အျပင ္ ၊ခင္L်ားကုိယ္ပုိင ္ ကြန္ျပူတာ
ေပါ္မွ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္ဖုိင္မ်ားထဲမွာလည္း ခင္L်ားစာေတြကုိ သိမ္းဆည္းထားနုိင္ပါတယ္။
မည္သုိ့ဆုိေစ၊ ၎မွာ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ ၂ ခ်က္ ရွိပါတယ္၊ ပထမတစ္ခ်က္အေနနဲ့ ခင္L်ားအခ်က္အလက္မ်ားစြာ ပုိ့ေဆာင္ရန္ ပုိမို
ျမန္ဆန္တဲ့ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မွုနွင့္ အခ်ိန္ပုိလုိအပ္တယ္ဆုိတာ၊ ျမင္သာစြာသိနုိင္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ ေနရာ

အကန့္အသတ္ရွိျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခင္L်ား mail server ကခင္L်ားအတြက္ ေက်ာ္သံုးလုိ့မရတဲ့ mailbox အရြယ္အစား တစ္ခု
ခ်မွတ္ေပးပါတယ္။ ကန့္သတ္မွုျပည့္သြားရင္ေတာ့၊ ခင္L်ားစာေတြမဖ်က္ပစ္ပဲနဲ့ (ဒါမွမဟုတ္ ေနရာထပ္မ၀ယ္ပဲနဲ့ ) ခင္L်ား စာမ်ား
ကုိ ဆက္လက္ လက္ခံရရွိနုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဤအခ်က္ေျကာင့္ အေျခခံအားျဖင့္ IMAP email ေတြက အခ်က္အလက္ စီမံ

ခန့္ခြဲမွုျပုလုပ္ရန္ လုအ
ိ ပ္ပါတယ္။ ခင္L်ားmail ေတြကုိ ခင္L်ားကြန္ျပူတာေပါ္ေရြွ့ေျပာင္းသိမ္းဆည္းရန္၊ ခင္L်ားရဲ ့ sent mail၊
spam mail ေတြနွင့္ trash ေတြကုိ ပံုမွန္ရွင္းလင္းရန္ လုအ
ိ ပ္ပါတယ္။ attachments ပါတဲ့ mailေတြက ခင္L်ားကုိ ဖ်က္ဆီးနုိင္
ပါတယ္။

ယဿခုေခတ ္ ျကီးမားတ ဲ ့ အခမ ဲ ့ အခ်က္အလက္သုိေလွာင္ရန္ေနရာနွင့္

အင္တာနက ္ email

အေကာင့္

မ်ားအတြက္ေတာ့၊ ထုိကဲ့သုိ့ ထိန္းသိမ္းမွုက၊ မုက
ိ ္မဲမွုပ ဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ခင္L်ားတရား၀င္သံုးစြဲရန္လုိလာတဲ့အထ ိ (သု)ိ့
တစ္စံုတစ္ေယာက္က အဲဒီ mail server ကုိ ထိန္းခ်ုပ္ျပီး ခင္L်ား mail ေတြ သိမ္းပိုက္လုိက္တဲ့အထိေပါ့။
POP server နွင့္၊ IMAP server နွစ္ခုစလံုးမွာ ခင္L်ားအေကာင့္ကုိ သံုးစြဲခြင့္ ရနုိင္ရန္ password တစ္ခုလုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္၊
အဲဒ ီ protocol နွစ္ခုစလံုးက password အပါ၀င္ မည္သည့္အရာမဆုိ ရွင္းလင္းစြာ သယ္ယူပုိ့ေဆာင္ျကတာေျကာင့္၊ ၎တုိ့

သယ္ယူပုိ့ေဆာင္သမွ်ကုိ လူတုိင္းဖတ္ေကာင္းဖတ္နုိင္ေနပါလိမ့္မယ္။ ခင္L်ားအေနနဲ ့ ၎တုိ့ကုိ ဖံုးကြယ္ေပးရန ္ (SSL)ကဲ့သုိ့
encryption ပံုစအ
ံ ခ်ိက
ု့ ုိ အသံုးျပုရန္လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ email client တုိင္းလုိလုိမွာ၊ SSL အသံုးျပုရန္ check box တစ္ခု
ပါ၀င္ေလ့ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခင္L်ား email client က send ကုိနွိပ္လုိက္တာနဲ့၊ အေျကာင္းအရာနွစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊ ပထမတစ္ခုက ခင္L်ား client က ခင္L်ား
ကုိ SMTP server (ခင္L်ားက POP server ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ထားျပီးျဖစ္ရင္ေတာင္မွ) ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ စကား၀ွက္ ထည့္သြင္းဖုိ့

တုိက္တြန္းပါလိမ့္မယ္၊ ျပီးေတာ့မွ ခင္L်ားရဲ့ အထြက္စာကုိ (outgoing mail) (SMTP protocol မွတဆင့္) ပိေ
ု့ ဆာင္ေပးပါလိမ့္
မယ္။

ထိအ
ု ခ်က္ က POP-before-SMTP လုိ့ေခါ္တဲ ့ protocol ကုိ server မ်ားစတင္အသံုးျပုခဲ့တဲ့ အခ်ိန္၁၉၉၀ နွစ္လည္ပုိင္း ခန့္တြင္၊

ရွုပ္ေထြးေစခဲ့ပါတယ္။ POP-before-SMTP protocol က၊ ပထမဦးစြ ာ POP server ကုိ ခင္L်ား user name နွင့္ password
ကုိျဖည့္သြင္းျပီး၊ အ၀င္စာမ်ားကုိရယူပါတယ္၊ ထုိ့ေနာက္၊

SMTP server က POP server မွာခင္L်ားအေျကာင္းကုိ

စစ္ေဆးပါတယ္၊ ("ဒီလူက မွန္ရဲ့လား?” “မွန္ပါတယ္၊ ငါသူ့ကုိစစ္ေဆးျပီးပါျပီ") ျပီးေတာ့မ ွ ခင္L်ားပုိ့လုိက္တဲ့စာေတြကုိ
ပုိ့ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ၎က တကယ္ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ကုိက္၀န္ေဆာင္မွုေပးသူ (time-saver) တစ္ခုပါ။

သတိရရန ္ အေရးျကီးေသာအခ်က္တစ္ခုက၊ စကား၀ွက္ကာထားရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ email ကလ်ွို့၀က
ွ ္အခ်က္အလက္ေတြ
ေပးပို့သင့္တဲ ့ နည္းလမ္းတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ client နွင့္ server အမ်ားစုက ခင္L်ားရဲ့ စကား၀ွက္ အ ား mail server ကုိခ်ိတ္
ဆက္ရန ္ encrypt မျပုလုပ္ထားရန္လုိအပ္ပါတယ္။ ခင္ L ်ား mail ကိုရတဲ့သူတုိင္း ခင္L်ား စကား၀ွက္ကုိ ရေနတယ္လုိ့ေတာ့

မဆုိလုိပါဘူး ဒါေပမယ့္၊ Lဟုသုတအားေကာင္းသူေတြန ဲ့ tools ေတြကေတာ့ ခင္L်ား စကား၀ွက္ကုိသာမက ခင္L်ားmail ေတြ
ထဲမွ အေျကာင္းအရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ အနံ့ခံနုိင္ပါတယ္။ (ခင္L်ား email ကုိပုိမုိလံုျခံုေစရန္ အျကံအဉာဏ္မ်ားကုိ Lesson
9: Email လံုျခံုေရး အခန္းတြင္ ဖတ္နုိင္ပါတယ္။ )
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Lesson 4: ေနာက္ကြယ္မွ ၀န္ေဆာင္မွုပရိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ ကစားျခင္း

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
4.5

ခင္L်ား အဓိကသံုးတဲ ့ email ကုိ အဲဒ ီ email မွပ ဲ စာပုိ့ျကည့္ပါ။ အဲဒစ
ီ ာကုိပ ဲ အျခားအေကာင့္မွ၊ ေရွ့မွပုိ့လုိက္တဲ့

email အေကာင့္ကုိပ ဲ ထပ္ပုိ့ျကည့္ပါ၊ ဥပမာ- အခမဲ့ email အေကာင့္ေတြသံုးျပီးေတာ့ေပါ့ (လုပ္ပါ၊ ခင္L်ားမွာရွိတာ
ကြ်န္ေတာ္တုိ့သိပါတယ္)။ အဲဒစ
ီ ာနွစ္ေစာင္ ဘယ္စာကအရင္ေရာက္သလဲ ? အကယ္၍၊ ျခားနားမွုရွိရင္ ဘာေျကာင့္
ျဖစ္ပါသလဲ?

4.6

ခင္ L ်ား inbox ထဲမ ွ ာ ပိတ္မိေနတဲ ့ သိန္းခ်ီတ ဲ ့ spam email မ်ားထဲမ ွ တစ္ေစာင္ေလာက္ဖြင့္ဖတ္ျကည့္ပါ။ အဲဒီ

စာေတြကုိ မည္သူကအမွန္တကယ္ပုိ့တယ္ဆိုတာ ခင္L်ားဆံုးျဖတ္နုိင္ပါသလား? အဲဒ ီ emailေတြထဲမွာ ၀ွက္ထားတဲ့
အခ်က္အလက္ေတြမ်ားရွိေနမလား? ရွိေနတယ္ဆုိရင္၊ ပါးနပ္ တ ဲ ့ hacker တစ္ေယာက္ က ထုိကြယ္၀ွက္မွုေတြကုိ
မည္သုိ့ ရွာေတြ့နုိင္ပါသလဲ?

4.7

ခင္L်ား email တစ္ခုကုိ ပုိ့ရန္ တိက်တဲအ
့ ခ်ိန ္ (သု)ိ့ ေန့အထိ ဆုိင္းငံ့ထားနုိင္ပါသလား (ထုိသုိ့ တကယ့္ကုိ တားဆီး
ထားနုိင္ပါသလား?)? ခင္L်ားသူငယ္ခ်င္းေတြကုိလုိက္ရွုပ္ဖုိ့၊ email ပုိ့ျခင္းဆုိင္းငံ့မွုအသံုးျပုဖုိ့ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား
ခင္L်ား စဥ္းစားမိပါသလား?

IRC
IRC (inter Relay Chat) ကေတာ့ ျပုျပင္ဖန္တီးထားျခင္းမရွိတဲ့ အင္တာနက္ရဲ့ အေကာင္းဆံုးသဘာ၀တရားကုိ သိျမင္ နုိင္ရန္၊
အေကာင္းဆံုးေနရာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ ္ နံခ
ု ်ာမွုေပါ့။ IRC ေပါ္မွာ၊ လူတုိင္းေျပာခ်င္ရာေျပာနုိင္တယ္။ IRC ကုိ
သတင္းအုပ္စုမ်ားအဖြ ဲ ့ (Usenet) (သု)ိ့ သတင္းအုပ္စုမ ်ား ဟုေခါ္ပါတယ္။ သတင္းအုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီမ ွ ာ ကုယ
ိ ္ပုိင ္ နာမည္၊
နာမည္ခြဲ၊ နာမည္အခြဲမ်ားစြာ စသည္ျဖင့္ ရွိျကပါတယ္။
chat roomေတြကုိေတာ့ ခင္L်ားသိမွာပါ။ IRC က chat room တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမ ွ ာ အေျခခံအားျဖင့္ အင္တာနက္
သံုးသူမ ်ား လုက
ိ ္နာရမည့္က်င့္၀တ ္ (netiquette)

မွလြဲ၍ အျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ားမရွိပါဘူး၊ ျပီးေတ ာ ့ အဲဒီမွာျကီးျကပ္ေရး

ေတြလည္း မရွိပါဘူး။ အဲဒမ
ီ ွ ာ ခင္L်ားရွာေဖြေနတဲ့အရာကုိ ရွာေတြ့နုိင္သလုိ၊ ခင္L်ားတစ္ခါမွ မသိခဲ့ဘူးတဲ့အရာေတြလည္း ရွာ
ေတြ့နုိင္ပါတယ္။
ခင္L်ားျကားဖူးတ ဲ ့ chat room ေတြရ ဲ ့ စည္းမ်ဥ္းအားလံုးက IRC channel မ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ မည္သူ့ကုိမ်ွ
ခင္L်ားနာမည္အမွန္မေျပာပါနဲ့။ ခင္L်ား ဖုန္းနံပါတ္၊ ခင္L်ား လိပ္စာ (သု)ိ့ ခင္L်ား ဘဏ္အေကာင့္ နံပါတ္ေတြ မေဖါ္ျပပါ

နဲ့။ ဒါေပမယ့္၊ အေပ်ာ္ရွာပါ! အကယ္၍ခင္L်ားက ေျခဦးတည့္ရာသြားေနရင္ေတာ့၊ ရနုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ သတိ
ျပုပါ။ အင္တာနက္ေပါ္ကရနုိင္သမွ်တုိင္းက malware ကင္းမဲ့မ ွ ု မရွိနုိင္ပါဘူး၊ ျပီးေတာ့ အင္တာနက္ေပါ္က လူတုိင္းက
လူေကာင္းသူေကာင္းေတြမဟုတ္ျကပါဘူး။

ခင္L်ား စာရုိက္သမွ်အားလံုးက IRC server မ်ားျကားမွ ာ ရွင္းလင္းေသာစာသားမ်ားအျဖစ္ ကူးသန္းသြားလာေနတာေျကာင့္
IRC ကလုံျခံုမွုမရွိပါဘူး။ ခင္L်ား နွင့္ အျခား IRC အသံုးျပုသူတစ္ဦးဦးျကားမွာ သီးသန့္ စကား၀ုိင္းျပုလုပ္နုိင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္

အဲဒီစကား၀ုိင္းကိုလည္း ရွင္းလင္းေသာစာသားမ်ားအျဖစ္ သ ာ ပုိ့ေဆာင္ပါတယ္။ နာမည္၀ွက္အသံုးျပုျခင္းကသ ာ ခင္L်ားကုိ
လံုျခံုမွုနည္းနည္း ရွိေစနုိင္ပါတယ္။ အကယ္၍၊ ခင္L်ားက ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးမွုေတြ၊ မသင့္ေလ်ာ္မွုေတြျပုလုပ္ဖုိ့ ျကံစည္ေနတာ

ဆုိရင္ေတာ့ အေကာင့္အားလံုးအတြက္ နာမည္၀ွက္တစ္ခုတည္းကုိပဲအသံုးမျပုပါနဲ့။ နာမည္၀ွက္တစ္ခုတည္းသံုးျခင္းက ခင္L်ား
ကုိ အရမ္းေတာ္တဲ့လူေတြမေျပာနဲ့ ရဲေတြေတာင္ ေျခရာခံမိနုိင္ဖုိ့ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။

အေျကာင္းအရာေတြကုိ "channels” လုိ့ေခါ္ပါတယ္။ အဲဒမ
ီ ွ ာ channel ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနတာေျကာင့္၊ ခင္L်ားစိတ္ကုန္သြားတဲ့
အထိေလ့လာနုိင္ရန္၊ အဲဒီ IRC ေတြစုစည္းထားတဲ့ URL တစ္ခု ေပးထားပါတယ္။
http://www.nic.funet.fi/~irc/channels.html
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Lesson 4: ေနာက္ကြယ္မွ ၀န္ေဆာင္မွုပရိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ ကစားျခင္း

အကယ္၍၊

အျခားအသံုးျပုသူေတြေရးတဲ့၊

ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြေျကာင့္

ျပသဿသနာရွိတယ္ဆုိရင္၊

(အကယ္၍ရွိခဲ့ရင္)

moderator ကုိ

သတင္းေပး၊တုိင္ျကားနုိင္သလုိ၊ အဲဒီလူကုိ၊ အဲဒ ီ channel မွ တားျမစ္ (bump) လုိက္နုိင္ပါတယ္။ အကယ္၍

သုိ့မဟုတ္ သူတုိ့

စာေတြကုိ ဥပကဿခာျပုထားနုိင္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ မည္သုိ့မွ်၊ ခင္L်ားအတြက္မျဖစ္နုိင္ပါဘူး။

အသံုးျပူသူ

တစ္ေယာက္ေယာက္ ေျပာခ်င္တာကုိ ခင္L်ားမျမင္ခ်င္ဘူးဆုိရင္၊ သူတုိ့ကုိခင္ L ်ား ဘေလာခ့္ထားနုိင္ပါတယ္

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
4.8

security အေျကာင္းအရာကုိ အဓိကေျပာဆုိျကတဲ ့ IRC channel ၃ ခုေလာက္ရွာေဖြျကည့္ပါ။ အဲဒထ
ီ ဲက အမ်ား
ဆုိင ္ စကား၀ိုင္းေတြကုိ မည့္သုိ့ပါ၀င္နိုင္ပါသလဲ? အဲဒီထဲက လူတစ္ေယာက္ေယာက္နွင့္ သီးသန့္စကားေျပာနုိင္ရန္
မည္သို့ လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါသလဲ?

4.9

IRC က မည္သည့္ port ကုိသံုးပါသလဲ?

4.10

IRC မွ ာ ဖုိင္ေတ ြ ပုိ့ေဆာင္လဲလွယ္နုိင္ပါသလား? မည္သုိ့လုပ္ေဆာင္ပါသလဲ? ခင္L်ားကေရ ာ IRC ကုိသံုးျပီး

4.11

မည္သည္အ
့ ရာက MIME နွင့္ SMIME တုိ့ျကား အဓိက ကြာျခားခ်က္ျဖစ္ပါသလဲ? အတုိေကာက္ေဖာ္ျပခ်က္ေတြမွာ

ဖုိင္ေတြ အခ်က္အလက္ေတြ ဖလွယ္ခ်င္ပါသလား?

"S” က ခင္L်ားအတြက္ လံုျခံုမွု-Secure (အရိပ္အျမြက္) အေလးေပးသူကဲ့သုိ့ အေရးပါတဲအ
့ ရာ ျဖစ္ပါသလား?

FTP
သမားရိုးက် File Transfer Protocol (FTP) ေတြက ပံုမွန္အားျဖင့္ port 20၊ 21 ေတြမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ၎က
ခင္L်ားကုိ ကြန္ျပူတာနွစ္လံုးျကားမွ ာ ဖုိင္ေတြပုိ့ေဆာင္နုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ၎ကုိ သီးသန့္ ဖုိင္ပုိ့ေဆာင္ေရး ကဲ့သုိ့

အသံုးျပုတဲ့အခါ၊ encryption နည္းလမ္းျဖင့္ အလုပ္မလုပ္နုိင္တာေျကာင့္၊ ၎ protocol ကုိ ဖုိင္မ်ားပုိ့ေဆာင္ရန ္ အမ်ား
အသံုးျပုနုိင္တဲ့ Linux distro အသစ္အတြက္ ISO ကဲ့သုိ့ အမည္မသိ FTP server မ်ားအေနျဖင့္ အခမဲ့ အသံုးျပုျကပါတယ္။

အမည္မသိ FTP ေတြက ကြန္ျပူတာအသံုးျပုသူမ်ားအတြက ္ အင္တာနက္ေပါ္မ ွ ဖုိင္မ်ားဖလွယ္နုိင္တဲ့ အဓိကနည္းလမ္းျဖစ္ခဲ့ပါ

တယ္။ မ်ားစြာေသာ FTP server ေတြကုိ ဖုိင္မ်ား၊ ပရိုဂရမ္မ်ား တရား၀င္ ျဖန့္ေ၀ရန္ (၎က ၂အေျခရွိ ကိန္းဂဏန္း ေရာဂါမ်ား
ျဖန့္ေ၀ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ) အသံုးျပုခဲ့ျကပါတယ္။ ပံုမွန ္ နည္းစနစ္ကုိသံုး၍ အမည္မသိ FTP ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားေပးေန

တဲ့ server ေတြကုိ ခင္L်ားရွာေတြ့နုိင္ပါတယ္၊ ဥပမာအားျဖင့္ search engine မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တု့ိ user
name နွင့္ password မ်ားအေျကာင္းေျပာေနျကတာဆုိရင္ေတာင ္ FTP login ေတြကုိ ရွင္းလင္းေသာစာသားမ်ားျဖင့္သာ

server သုိ့ ပုိ့ေဆာင္တယ္ဆုိတ ာ မေမ့ပါနဲ့။ လံုျခံုတ ဲ ့ FTP (SFTP) ရွိေပမယ့္၊ လူတုိင္းမသံုးျကပါဘူး၊ (ညံဖ်င္းလြန္းတယ္
မဟုတ္လား?)။
FTP server ေတြက web browser တစ္ခုကုိ ျဖတ္၍၊ FTP protocol ကုိသံုးလ်က္ ၎တု့ိ၏ ဖုိင္မ်ားကုိအသံုးျပုခြင့္ျပုပါတယ္။
ဖုိင္စီမံေရး ပရိုဂရမ္ေတြကဲ့သုိ့ အလုပ္လုပ ္ တဲ ့ FTP client မ်ားလည္းရွိပါတယ္။ FTP server မ်ားကုိ၀င္ျပီး၊ ၎ပါ္မ ွ ဖုိင္ေတြကုိ

ခင္L်ားကြန္ျပူတာေပါ္မွာဖုိင္ေရြွ့တ ဲ ့ နည္းလမ္းအတုိင္းပဲ၊ ခင္L်ားကြန္ျပူတာေပါ္သုိ့ ေရြွ့ေျပာင္းနုိင္ပါတယ္။ FTP server ေတြက
အျခားတစ္ေနရာမွာတည္ရွိေနနုိင္တာေျကာင့္ ခင္L်ားကြန္ျပူတာေပါ္ဖုိင္ေတြေရာက္နုိင္ရန္ အခ်ိန္နည္းနည္းပုိျကာေစပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
4.12

Window, OSX နွင့္ Linux မ်ားက မ်ားေသာအားျဖင့္ အေျခခံ FTP client command line မ်ား ပါ၀င္တတ္ပါ
တယ္၊ ၎တုိ့ကုိ အသံုးျပုနုိင္ရန္ terminal window (သု)ိ့ command prompt ကုိဖြင့္ျပီး ေအာက္ပါအတုိင္း ရိုက္ပါ။
ftp
ftp မွာ > help ရိုက္ျပီး၊ အသံုးျပုနုိင္တဲ့ command မ်ားရွာေဖြနုိင္ပါတယ္။
ftp > help
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command မ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ံုးေတြ့နုိင္ပါတယ္။ command မ်ားကေတာ့ ။ ။
!

delete

literal

prompt

send

?

debug

ls

put

status

append

dir

mdelete

pwd

trace

ascii

disconnect

mdir

quit

type

bell

get

mget

quote

user

binary

glob

mkdir

recv

verbose

bye

hash

mls

remotehelp

cd

help

mput

rename

close

lcd

open

rmdir

အေျခခံ command မ်ား။ ။
ftp server နာမည္ ftp.domain.name: ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ပါ၊
ftp > open ftp.domain.name
၎ directory ထဲမွ ပါ၀င္မေ
ွု တြကုိ စီစစ္ပါ၊
ftp> ls
(သု)ိ့
ftp> dir
၎ directory နာမည္ကုိ newdir လုိ့ေျပာင္းပါ၊
ftp> cd newdir
၎ ကြန္ျပူတာထဲမွ ဖုိင္တစ္ခုကုိ ခင္L်ားကြန္ျပူတာထဲသုိ့ ေဒါင္းလုပ္ယူပါ။
ftp> get filename
၎ ကြန္ျပူတာထဲမွ ဖုိင္၂ခု၊ ၃ခု ခန့္ေလာက္ကုိ ခင္L်ားကြန္ျပူတာထဲသုိ့ ေဒါင္းလုပ္ယူပ ါ (အဲဒ ီ directory ထဲမွ ေနာက္ဆက္တူ
ေသာဖုိင္မ်ားစြာ (သု)ိ့ အားလံုး ကူးယူရန္ wildcard မ်ားလည္း အသံုးျပုနုိင္ပါတယ္။)
ftp> mget file1 file2 file3
ခင္L်ားကြန္ျပူတာမွ FTP ကြန္ျပူတာသုိ့ ဖုိင္တစ္ခုခု တင္ျကည့္ပါ။
ftp> put filename
FTP server နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွုျဖုတ္လုိက္ပါ။
ftp> close
ခင္L်ား FTP client ကုိပိတ္လုိက္ပါ။
ftp> quit
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Lesson 4: ေနာက္ကြယ္မွ ၀န္ေဆာင္မွုပရိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ ကစားျခင္း

FTP ကဏဿဍတစ္ခု၊ အဆင့္လုိက္ေဖါ္ျပျခင္း
အမည္မသိ ftp ၀န္ေဆာင္မွုတစ္ခုကုိ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပုရန္၊ ပထမဦးစြာ ခင္L်ားရဲ့ စက္ေပါ္မွ FTP client ကုိ ဖြင့္လုိက္ပါ။
ftp
Server ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အဖြင့္ command ကုိသံုးပါ။
ftp> open anon.server
anon.server ေနရာမွာ၊ ဟုတ္ပါတယ္၊ တကယ့္ server ရဲ့ နာမည္ကုိအစားထုိးျပီး ခင္L်ားရဲ့ client ကုိ server နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္
လုိက္ပါ။
FTP server က ခင္L်ားရဲ ့ ခ်ိတ္ဆက္မွုကုိလက္ခံလုိက္တဲ့အခါ၊ ခင္L်ား client အား မိတ္ဆက္ျပီ း ခင္L်ားရဲ ့ user name ကုိ
ေတာင္းပါလိမ့္မယ္။
Connected to anon.server.
220 ProFTPD Server (Welcome . . . )
User (anon.server:(none)):
အမည္မသိ FTP server အမ်ားစုအတြက္ကေတာ့ user name မွ ာ anonymous (သု)ိ့ ftp ဟုျဖည့္သြင္းေပးရပါမယ္။ FTP
server က ခင္L်ားကုိ အမည္မသိ အသံုးျပုသူ အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းယူျပီး၊ password ထုတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။
331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password.

Password:
server အမ်ားစုက password အေနျဖင့္ ခင္L်ားျဖည့္သြင္းလုိက္တဲ့ email လိပ္စာကုိ မွန္၊ မမွန္ မစစ္ေဆးတာေျကာင့္၊ ခင္L်ား
email လိပ္စာမွားေနလည္း ခင္L်ားကုိ အသံုးျပုခြင့္ရပ္ဆုိင္းလုိက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ထုအ
ိ ခ်က္ကုိ အင္တာနက္ စီမံမွုတစ္ခု၏

ယိုစိမ့္ေပါက္အျဖစ ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားနုိင္ေသာ္လည္း၊ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တာေျကာင့္ email လိပ္စာအမွန္ကုိ မျဖည့္သြင္းသင့္
ပါဘူး!။ ခင္L်ား password တစ္ခု ထည့္သြင္းျပီးသည့္အခါ၊ ခင္L်ားထံသုိ့ ျကိုဆုိျခင္း အေျကာင္းျကားစာ ပုိ့ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။
230Welcome to ftp.anon.server, the public ftp server of anon.server. We hope you find what you're looking for.
If you have any problems or questions, please send email to ftpadmin@anon.server
Thanks!
230 Anonymous access granted, restrictions apply.
ဒီကေနစျပီး၊ FTP server မွ ဖိုင္မ်ားရယူနုိင္ရန္ ls, dir, cd, get စသည့္ command မ်ား စတင္အသံုးျပုနုိင္ပါျပီ။

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
4.13

ဤေဖါ္ျပပါ ဥပမာမ်ားကုိ အသံုးျပု၍ အမည္မသိ FTP server တစ္ခုမွ ဖုိင္မ်ားရယူပါ။

4.14

ခင္L်ား browser နွင့္ search engine ကုိ သံုး၍ Alic in Wonderland Lြီဒီယိုပါ၀င္တဲ့ အမည္မသိ FTP server
တစ္ခုကုိရွာေဖြပါ ျပီးေတာ့ ftp client command line ကုိသံုး၍ ထုိဖုိင္ကုိ ခင္L်ားကြန္ျပူတာေပါ္သုိ့ ရယူပါ၊ ခင္L်ား
browser ကုိ အသံုးမျပုပါနွင့္။

4.15

မည္သည့္ FTP client ေတြကပုိမုိေကာင္းမြန္ပါသလဲ? ၎တုိ့ command line အားလံုးကုိစုျပီ း ခင္L်ားအတြက္

ေကာင္းမြန္တဲ့ graphical interface ကုိ ရယူေပးပါသလား? Command line မွာအသံုးျပုနုိင္တာေတြကို graphical
interface မွာ အသံုးျပုမရနုိင္တာမ်ိုးရွိပါသလား?
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ခင္L်ား ကြန္ျပူတာကေရာ FTP server တစ္လံုးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါသလား?

Telnet and SSH
Telnet ကုိသံုး၍ ခင္L်ားအသံုးျပုေနေသာကြန္ျပူတာမွ ခင္L်ားအေ၀းမွထိန္းေနေသာကြန္ျပူတာထံ မ်ားစြာေသ ာ command
မ်ားျဖင့္သြယ္နုိင္ျပီး၊ ခင္L်ားကုိယ္တုိင ္ ထုိကြန္ျပူတာေရွ့မွာထုိင္၍အသံုးျပုေနသကဲ့သုိ့ ထိန္းခ်ုပ္အသံုးျပုနုိင္ပါတယ္။ Secure
Shell (SSH) ကေတာ့ telnet ၏ ရွင္းလင္းေသာစာသားေတြကုိ လံုျခုံေသ ာ encrypt လုပ္ထားေသာစာသားမ်ားျဖင့္ အစား
ထုိုး၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

ထပ္ေျပာပါမယ္၊ Windows, OSX နွင့္ Linux ေတြမွာ telnet client command လိုင္းတစ္ခု အေျခခံပါ၀င္ျပီး၊ ၎ကုိ အသံုးျပု
နုိင္ရန္ command prompt (သု)ိ့ terminal window ကုိဖြင့္ျပီး၊ ေအာက္ပါအတုိင္း ရုိက္၍အသံုးျပုပါ၊
telnet
telnet server ကုိ ခ်ိတ္ဆက္နုိင္ရန္၊ ထုိ server အား ျကီးျကပ္သူက ခင္L်ားအတြက္ေပးထားေသာ အေကာင့္နွင့္ စကား၀ွက္
လုအ
ိ ပ္ပါတယ္၊ ဘာေျကာင့္လဲဆုိေတာ့ telnet ပရုိဂရမ္ကုိသံုး၍ လုပ္ငန္းမ်ားစြာေဆာင္ရြက္နုိင္ျပီး၊ ၎တုိ့ထဲမ ွ အခ်ိအ
ု့ ရာေတြ
ကုိသံုးျပီး ထိန္းခ်ုပ္ေနေသာကြန္ျပူတာကုိ သိမ္းပိုက္မွုျပုလုပ္နုိင္လုိ့ပါပဲ။

ယဿခုအခ်ိန္အခါမွာ ကြန္ျပူတာအုပ္ခ်ုပ္ေရးမွုးေတြက server ေတြနဲ့ ကြန္ျပူတာအသံုးျပုသူေတြကုိ အေ၀းတစ္ေနရာမွ ကူညီ
ေထာက္ပံ့မွုေပးရန္ရည္ရြယ္၍ telnet ကုိ ျပန္လည္အသံုးျပုလာျကပါတယ္။ ၎၀န္ေဆာင္မွုက အင္တာနက္စနစ္ေဟာင္းရဲ့
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေတာ့ အသံုးမျပုျကပါဘူး။
Telnet ကုိသံုးျပီး၊ email ပုိ့ျခင္း၊ လက္ခံျခင္း နွင့္ web စာမ်က္နွာမ်ား၏ source code မ်ားျကည့္ျခင္း (ထုိသု့ိလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရန ္ telnet က ခက္ခဲရွုပ္ေထြးေသာ္လည္း) မ်ားကဲ့သုိ့
၎အခ်က္ေတြအားလံုးနီးပါးက

တရား၀င္ျဖစ္ပါတယ္၊

အျခားေသာလုပ္ငန္းေတြလည္း လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္၊

၎တုိ့ကုိတလြဲအသံုးခ်ျပီး၊

တရားမ၀င္ကိစဿစေတြကုိလည္း လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါတယ္။ ခင္L်ားအေနနဲ့၊ telent ကုိသံုးျပ ီ း email ေတြဖတ္တဲ့ေနရာမွာ
subject

လုိင္းသာမက၊

ဒီစာကုိ

ေဒါင္းလုတ ္

လုပ္မယ္၊မလုပ္ဘူး၊

ဖ်က္မယ္၊မဖ်က္ဘူးစသျဖင့္

ဆံုးျဖတ္နုိင္ရန္

စာကုိယ္၏လုိင္းအနည္းငယ္ကုိပါ ဖတ္ရွုနုိင္ပါ တယ္။
အကယ္၍ ခင္L်ားက SSH ကုိသံုးမယ္ဆုိရင္ေတာ့၊ လက္ရွိ Lားရွင္းကုိအသံုးျပုရန္ေတာ့ဂရုျပုပါ၊ ဘာေျကာင့္လဲဆုိေတာ့ Lားရွင္း
အေဟာင္းေတြမွာ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိျပီး မ်ားစြာေသာ အားနည္းခ်က္ရွာေဖြေရး ပရိုဂရမ္ေတြက ထုိအားနည္းခ်က္ ေတြကုိ
အင္တာနက္ေပါ္မွာလြယ္ကူစြာရွာေဖြနုိင္လုိ့ပါပဲ။

ကစားပြဲစတင္ျခင္း : ငါ့ကုိ command သံုးလုိက္ပါ
အဖုိးရဲမ
့ ်က္မွန္ထူထူေရွ့ကအနက္ေရာင္ဖန္သားျပင ္ မ ွ ာ စိတ္အားထက္သန္စြာခုန္ဆြဆြျဖစ္ေနတ ဲ ့

ညြွန္ျမွားေလးတစ္ခု

ကဲ့သုိ့ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္လင္းလ်က္ရွိတဲ့ အလင္းေလးက command တစ္ခုကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ တြန့္ရဿ
ူ့ေနတဲ့
ဦးေခါင္းေပါ္မ ွ ာ ပါးလြွာေနတဲ့မီးခုိးေရာင္ဆံပင္ေတြ၊ ေလးတြဲစြာတဖ်တ္ဖ်တ္လြင့္ေနျပီ း

အဖုိးက သူ့ရဲ့ကီးဘုတ္ေပါ္မွာ

စည္းခ်က္လုိက္ေနခဲ့ပါတယ္။ Jace က အသံတိတ္စနဿဒရားဆရာရဲ ့ တီးခတ္ေဖ်ာ္ေျဖမွုကုိ ထုိင္ျကည့္ေနခဲ့ပါတယ္၊

တပ္၊ တပ္၊ တပ္၊ တပ္။ အဖုိးက jace ရဲ့နုပ်ုိတဲ့မ်က္လံုးေတြကုိ ျကည့္ျပီးျပံုးျပလုိက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့၊ "Jace ေရ၊ မင္းကုိ
ကမဿဘာအသစ္ေလ း

တစ္ခုျပမလုိ့၊

မင္းရ ဲ ့

ထုိင္ခံုခါးပတ္ကုိ

ေသခ်ာပတ္ထားေတာ့ေနာ္ "

လုိ့ေျပာျပီး

ရွစ္နွစ္သမီးေလးကုိ မ်က္လံုးတစ္ဖက္မွိတ္ ျပလုိက္ပါတယ္။
Jace

က

အဖုိးရဲ့ကြန္ျပူတာခံုန ာ း

တယ္လီဖုန္းမည္သံကုိျကားလုိက ္
ဘဲတစ္ေကာင္ကဲ့သုိ့

ပါတယ္။

ေရာက္ရံုေလးရွိေသးတယ္၊
အဲဒအ
ီ ျဖူေရာင္ေသတဿတာေလးက

အသံမ်ိုးေျပာင္းသြားတဲ့အခ ါ

အစိမ္းေရာင္၊အနီေရာင္မီးမ ် ာ း

ေသတဿတာငယ္ေလးထဲက
စြန့္ပစ္အမွုိက္ပံုးကမ်ိုခ်ခံရတဲ့

လင္းလာပါတယ္။

အဖုိးက

စိတ္အားထက္သန္ေနတဲ့မ်က္ခံုးေတြကုိပင့္လုိက္ျပီး သူ့ေရွ့က အနက္ေရာင္ဖန္သားျပင္ေပါ္မွာ ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိတဲ့ command
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ေတြနဲ့အစျပုလုိက္ပါတယ္။

ဘဲေအာ္သ ံ

ရပ္ဆုိင္းသြားျပီး၊

အစိမ္းေရာင္ေျပာင္းသြားပါတယ္။

တယ္လီဖုန္းေသတဿတာေပါ္မ ွ

မီးမ်ားအားလံုး

“သတိထားေနာ္” လုိ့အဖုိးကေျပာလုိက္ပါတယ္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ အဖုိးက “သတိထားေနာ္” လုိ့ ေျပာလုိက္တာနဲ့၊ တစ္ခုခ ု ေပါက္ကမ
ြဲ ွ ု (သု)ိ့ တစ္ခုခုဆီမ ွ မီးခုိးမ်ားထြက္လာ
တတ္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး “သတိထားေနာ္” ဆုတ
ိ ာကို သူတစ္ခုခုအမွားလုပ္မိလုိ့ စိတ္ဆုိးလာတဲ့အခါမွာလည္း ေျပာတတ္

ပါေသးတယ္။ Jace ကေတာ့ ထုိစကားကုိ အျမဲျကားခ်င္ေနတတ္ပါတယ္၊ ဘာေျကာင့္လဲဆုိေတာ့ ထုိစကားက အံ့ျသဖြယ္
တစ္ခုခုျမင္ေတြ့ဖုိ့ စိတ္လပ
ွု ္ရွားစရာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေနလုိ့ပါပဲ။
ကြန္ျပူတာ ဖန္သားျပင္၊ အိပေ
္ မာက်ေနရာမွ နုိးထလာခဲ့ျပီး၊ "Welcome to Cline's Bulletine Board System (BBS).”

ဆိုတဲ့ ASCII နဖူးစည္းစာသားတစ္ခု ေပါ္လာခဲ့ပါတယ္။ "ငါတုိ့ အထဲေရာက္ျပီေဟ့” လုိ့ အဖုိးက လက္ခုပ္တီးလ်က္ေျပာ
ျပီ း ရွစ္နွစ္သမီးေလ း Jace ကုိလက္၀ါးရိက
ု ္ဖုိ့ ျကိုးစားလုိက္ပါတယ္။ သူလက္ေတြက သူမလက္နွင့္ လက္မအနည္းငယ္
ေလာက္ လြဲေခ်ာ္သြားျပီး ကေလးမရဲ့မ်က္နွာကုိ ပုတ္မိသြားပါတယ္။ သူမကေတာ့ ရယ္ေမာေနပါတယ္။

သူတုိ့နွစ္ေယာက္စလံုး ကြန္ျပူတာဖန္သားျပင္နွင့္ ကီးဘုတ္ကုိျပန္ျကည့္လုိက္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လာမလဲဆုိတာကုိ ျကည့္

ေနရင္း အဖုိးကသူလက္ေခ်ာင္းေတြကုိပြတ္ေနျပီး၊ Jace ကသူမရဲ့စိတ္ကူးေတြကုိပြတ္ေနခဲ့ပါတယ္။ လမ္းေပါ္က အစာကုိ
စားေတာ့မယ့္လင္းတငွက္ကဲ့သုိ့ အဖုိးက သူ့ဦးေခါင္းကုိ ကီးေတြေပါ္ ငံု့ထားျပ ီ း command ေတြကုိ စတင္ရုိက္ေနခဲ့ပါ
တယ္။ ဦးေခါင္း ေမာ့ကာ၊ ငံု့ကာနဲ့၊ ရုိက္ေနရင္းက၊ အဲ ! လုိ့ေျပာလ်က္ အဖုိးေနာက္မွီထုိင္လုိက္ပါတယ္။ အဖုိး အေရးျကီး
တာတစ္ခုခု ေမ့ေနပံုရပါတယ္။
ထုိ့ေနာက္ ဆရာတစ္ေယာက္ကဲ့သုိ့ ေလသံနွင့္ "Jace ေရ၊ ဒီမွာဘာျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာေျပာဖုိ့ ေမ့သြားတဲ့အတြက္အဖုိး
ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ အခု၊ အဖုိးတုိ့ တယ္လီဖုန္းလုိင္းေပါ္ကေန ေနာက္ကြန္ျပူတာတစ္လံုးကုိ ခ်ိတ္လုိက္တာပဲ။ အဲဒက
ီ
ဆူညံေနတဲ့တစ္ခုက "Modem” လုိ့ေခါ္တယ္၊ သူ့အလုပ္က ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကုိ အန္နေလာ့ဂ်္၊ အန္နေလာ့ဂ်္ကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္
အျပန္အလွန္ေျပာင္းေပးဖုိ့ပဲ။” လုိ့ေျပာလုိက္ပါတယ္။ အဖုိးက တယ္လီဖုန္းစနစ္နဲ့ အခြင့္ရရင္၊ရသလုိ စမ္းသပ္ကစားေန

တတ္တာေျကာင့္ Jace လည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိျပီးသားျဖစ္ေနပါတယ္။ ပံုမွန္အသံုးျပုေနခ်ိန ္ မ ွ ာ ၄၈ Lို့အားရွိျပီး

တယ္လီဖုန္းေခါ္ဆုိသံေပးေနခ်ိန ္ မ ွ ာ ၉၀ Lို့အားရွိတယ္ဆုိတာေတြကုိ၊ တယ္လီဖုန္း နည္းပညာရွင္ေတြသိသင့္တာထက္
သူမကပုိသိေနပါတယ္။ Plain Old Telephone Service သုိ့မဟုတ ္ POTS ဆုိတ ာ အဖုိးနဲ့ သူမအတြက္ေတာ့ဟာသ
တစ္ခု ျဖစ္ေနပါျပီ။ အဖြားကေတာ့ POTS ဆုိတဲ့ေပ်ာ္ရြွင္စရာဟာသအေျကာင္းကုိ သိပံုမရပါဘူး။
စပ္စုတတ္သူတစ္ေယာက ္ က တယ္လီဖုန္းလိုင္းေတြကုိျကားျဖတ္နားေထာင္နုိင္ပါတယ္၊

ဒါေပမယ့္

ထုိ့သုိ့နားေထာင္

ေနတာကုိ Lို့အားထိန္းညွိစက္သံုးျပီ း ရွာေဖြသိရွိနုိင္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ က ျကားျဖတ္နားေထာင္ေနတဲ့အခါ၊
တယ္လီဖုန္းလုိင္းLို့အားက၊ ခဏေလာက္ထုိးတက္သြားျပီး၊ အနည္းငယ္ျမင့္တက္သြားတတ္ပါတယ္။ အဖုိးက၊ Lို့အားညိွ
စက္မပါပဲ၊ ဘယ္မွမသြားလု့ိ၊ ၎ကုိအဖြားထက္ေတာင္ပိုခ်စ္မယ္လုိ့ Jace က ထင္ေနပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ အဖုိးရဲ့စက္

ေလးကုိ "Valerie” Lုိ့တုိင္းစက္လုိ့ နာမည္ေပးထားတုန္းပဲေလ။ အဲဒစ
ီ က္ေလးက Jace ျပီးရင္၊ အဖုိးရဲ ့ အေကာင္းဆံုး
မိတ္ေဆြပဲေပါ့။

Jace က စိတ္ပါေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့မ်က္၀န္းေတြနဲ့ အဖုိးကုိျကည့္ေနျပီး အန္နေလာ့ဂ်္မ ွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျပာင္းျခင္း၊ အသံ

လွုိင္းမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လွုိင္းသုိ့ေျပာင္းျခင္း သင္ခန္းစာေတြေပါ္မွာ ပုိျပီးအာရံုစုိက္ေနခဲ့ပါတယ္။ Modem လုပ္နုိင္တဲ့ အလုပ္
ေတြက၊ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ အဖုိးက ေလးကန္ေနတဲ ့ ေက်ာင္းသူကုိ သင္ခန္းစာဆက္လုိက္ပါတယ္၊ "အဖုိး ခ်ိတ္
ဆက္လုိက္တဲ့ ကြန္ျပူတာက၊ အျခားကြန္ျပူတာနဲ့ သူတုိ့ေပးသမွ်၀န္ေဆာင္မွုေတြကုိ အသံုးျပုခြင့္ေပးတယ္။” သူမတစ္ခါ မွ်
မျကားဖူးတဲ့ "၀န္ေဆာင္မွုမ်ား" (services) ဆိုတဲ့အရာကုိ အခုျကားလုိက္ရပါတယ္။
“အဖုိး၊ ၀န္ေဆာင္မွုေတြဆုိတ ာ ဘာေျပာလုိက္တာလဲ ?” သိခ်င္စိတ္ျပင္းျပတဲ့ကေလးမက အဆင္သင့္တဲ့အေျဖတစ္ခုကုိ
ေမွ်ာ္လင့္ျပီး၊ ေမးခြန္းထုတ္လုိက္ပါတယ္။ ''သိပ္ေကာင္းတဲ့ေမးခြန္းပဲ၊ ေျမးခ်စ္ေလးေရ၊ အဖုိးရဲ ့ ကြန္ျပူတာကကြန္ယက္
တစ္ခုထဲက

ကြန္ျပူတာေတြနဲ့ခ်ိတ္ဆက္လုိက္တာ၊

အျခားကြန္ျပူတ ာ

ဖုိင္ေတြယူသံုးနုိင္ဖုိ့၊

ဒါမွမဟုတ္၊

ေတြနဲ့ခ်ိတ္ဆက္နုိင္ခြင့္ရသြားတာေပါ့၊
အခ်က္အလက ္

ေတြရွာေဖြနုိင္ဖုိ့၊

အဖုိးကြန္ျပူတာက

ကမဿဘာကုိျဖတ္ျပီး၊

အဖုိးကုိအျခားကြန္ျပူတာေတြန ဲ ့

လူေတြနဲ့စကားေျပာဆုိနုိင္ဖုိ့

ခ်ိတ္ဆက္ျပီး၊

ျပီးေတာ့
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အဲလုိ့အံ့ဖယ
ြ ္အရာေတြလုပ္နုိင္ဖုိ့ ဒီ modem က၊ ကူညီေပးတယ္ ေလ။ အဲဒီကြန္ျပူတာေတြက File Transport Protocol,
Usenet,

IRC,

Telnet

န ဲ ့ Email

ေတြလုိ

၀မ္းသာအားရျပန္ေျဖေပးလုိက္ပါတယ္။

၀န္ေဆာင္မွုေတြကုိ

လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာေပါ့။ "

လုိ့

Jace က အဲဒီအေျဖကုိ မေက်နပ္ပါဘူး၊ အဲဒအ
ီ ေျဖကသူမအတြက္ အျခားေမးခြန္းမ်ားစြာ တစ္ဟုန္ထုိး ေပါ္ထြက္လာေစ

ပါတယ္။ အခု သူမက၊ ေမးခြန္းက်ည္ကပ္ကုိထည့္ျပီး၊ ေမာင္းတင္လုိက္ျပီး၊ အစုလုိက္အျပံုလုိက္ပစ္လြွတ္လုိက္ပါျပီ - "File
Transfer

Proto

ဘာ?

ဒီဂ်စ္တယ္ကမဿဘ ာ

က

MIC

ဆုိတာ?

Telknit

ဘာအေရာင္လဲ ?

အဲဒ၀
ီ န္ေဆာင္မွုေတြကုိသံုးလား?

ကေလးေတြကေရာဘယ္ကလာတာလဲ?”

ကဘယ္ကလဲ?

ဘယ္သူက

Usednet

Imail

က

အထူးတံဆိပ္ေခါင္းသံုးလား?

ကုိတီထြင္လုိက္တာလဲ?

ဘာလုိ့အဒ
ဲ ါေတြကုိ

အဖြားကေရာ

၀န္ေဆာင္မွုေတြလုိ့ေခါ္တာလဲ?

အဖုိးက ျပင္းထန္တဲ့ေမးခြန္းပစ္ခ်က္ေတြကေန၊ သူ့ဦးေနွာက္ကုိကာကြယ္ဖုိ့၊ နားကုိပိတ္ထားလုိက္ဖုိ့လုိေနပါျပီ။ "ခဏေလး၊
ခဏေလး၊ ခဏေလး၊ ေျဖးေျဖးေမးပါ ေျမးေလးရယ္။”

ကစားပြဲ ျပီးဆုံးပါျပီ။

DNS
ခင္L်ားသူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ကုိ ဖုန္းေခါ္တအ
ဲ့ ခါ၊ သူ့ရ ဲ့ ဖုန္းနံပါတ္အမွန္ကုိ သိဖုိ့လုိပါတယ္။ အဲလုိပဲ၊ အေ၀းက ကြန္ျပူတာ

တစ္လံုးကိုခ်ိတ္ဆက္ခ်င္တအ
ဲ့ ခါ ၎နံပါတ္ကုိလည္းသိဖုိ့လုိတာေပါ့။ ေရွ့မွာေျပာခဲ့တဲ့သင္ခန္းစာကုိ ခင္L်ားမွတ္မိမွာပါ အဲဒီမွာ
အင္တာနက္ေပါ္က ကြန္ျပူတာေတြနဲ့၊ IP လိပ္စာေတြအေျကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။
IP လိပ္စာေတြကုိ ကြန္ျပူတာေတြက ေကာင္းေကာင္းနားလည္ေပမယ့္ လူေတြကေတာ့ နာမည္ေတြကုိပဲမွတ္မိနုိင္ပါတယ္၊
domain နာမည္ေတြေပါ့။ ဥပမာ - Hacker Highschool website ကုိခ်ိတ္ဆက္ရန္ www.hackerhighschool.org လုိ့
web browser ရဲ့ address bar မွာ ရိုက္ရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္၊ web browser ေတြက Hacker Highschool website တင္ထားတဲ့
server ကုိေခါ္ရန္၊ နာမည္ကုိမသံုးပဲ IP လိပ္စာကုိသာ အသံုးျပုနုိင္ပါတယ္။ ခင္L်ားကြန္ျပူတာမွာ domain နာမည္ကုိ IP လိပ္စာ

အျဖစ္ဘာသာျပန္ေပးနုိင္ဖုိ့ အဓိပဿပါယ္အခ်ိ ု ့ ရွိကုိရွိရမွာပါ။ အင္တာနက္ေပါ္မ ွ ာ ကြန္ျပူတာေပါင္းရာခ ် ီ (သု)ိ့ ေထာင္ခ်ီ
ရွိနိုင္တာေျကာင့္၊ ခင္L်ားကြန္ျပူတာေပါ္မ ွ ာ အဲဒီလိပ္စာေတြကုိရွာနုိင္ဖုိ့ စာရင္းဖုိင္တစ ္ ခ ု (host ဖုိင္) ရွိေနဖုိ့လုိပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တကယ္ဆုိ အင္တာနက္ေပါ္မ ွ ာ ကြန္ျပူတာေတ ြ သန္းနွင့္ခ်ီရွိေနရံုမက၊ IP လိပ္စာေတ ြ နဲ့၊ domain
နာမည္ေတြ ျကားမွာ၊ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မွု ေတြကလည္း အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပါ္ေနတာပါ။

Domain Name Service (DNS) ကုိေတာ့ domain နာမည္ေတြကေန၊ IP လိပ္စာေတ ြ (အျပန္အလွန္) အရွင္ထား၍
ဘာသာျပန္ရန္ အသံုးျပုပါတယ္။ ခင္L်ားက domain နာမည္တစ္ခု www.domainname.com လုိ့ web browser ရဲ့ address
bar မွာ ရုိက္လုိက္တဲ့အခါ ခင္L်ားရဲ ့ web browser က ခင္L်ားရဲ့ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မွုေပးသူ (ISP) က သတ္မွတ္ထားတဲ့
DNS server ကုိရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ပါတယ္။ အကယ္၍ ၎ DNS server ရဲ့ database ထဲမွာ ခင္L်ားေခါ္တဲ့ domain နာမည္ရွိ
ေနရင္ ၎က ခင္L်ားကြန္ျပူတာဆီကုိ IP လိပ္စာ ျပန္ပို့ျပီး ခင္L်ားကုိ ဆက္ေပးမွာပါ။
တကယ္လုိ့ ခင္ L ်ား DNS server ရ ဲ ့ database ထဲမ ွ ာ www.domainname.com မရွိရင္ေတာ့၊ ၎က ခင္L်ားရွာေဖြတဲ့
domain နွင့္ ကုိက္ညီတ ဲ ့ IP လိပ္စာကုိရွာတြ့တဲ့အထိ ခင္L်ားရဲ့ေတာင္းဆုိမွုကုိ အျခ ာ း DNS server တစ္လံုးမွ၊ တစ္လံုး
လက္ဆင့္ကမ္းရွာေဖြေပးပါလိမ့္မယ္၊ (ရွာမေတြရင္ေတာ့) domain နာမည္ရွာမေတြ့ေျကာင္း အေျကာင္းျပန္ေပးပါလိမ့္။

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
4.17

command line window ကုိဖြင့္ျပီ း ခင္L်ားကြန္ျပူတာရဲ ့ IP လိပ္စာကုိ အတည္ျပုပါ။ မည္သည့္ command ကုိ
အသံုးျပုလုိက္ပါသလဲ? မည္သည့္ IP လိပ္စာ ေတြ့ရပါသလဲ?
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4.18

ခင္L်ားခ်ိတ္ဆက္ထားတ ဲ ့ DNS server ရ ဲ ့ IP လိပ္စာကုိ အတည္ျပုပါ။ မည္သည့္ command သံုးရပါသလဲ?
ခင္L်ားရဲ့ DNS လိပ္စာက ဘယ္ေလာက္ပါလဲ?

4.19

www.isecom.org ကုိ ping ျကည့္ပါ။ အေျဖတစ္ခုခ ု ရပါသလား? မည္သည့္ IP လိပ္စာကုိ ping ကျပန္ေပးပါ
သလဲ?

4.20

ခင္L်ားကြန္ျပူတာမွာ အျခား DNS တစ္ခုခုထည့္ျပီး တုိက္ရုိက္သံုးနုိင္ပါသလား? အကယ္၍၊ ရမယ္ထင္ရင္ ခင္L်ား
ကြန္ျပူတာမွာ အျခား DNS server လိပ္စာထည့္ျပီးသံုးျကည့္ပါ။ ျပီးေတာ့ www.isecom.org ကုိထပ္ ping ျကည့္
ပါ။ ေရွ့မွာရခဲ့တဲ့အတုိင္း တူညီတဲ့အေျကာင္းျပန္မွုကုိရပါသလား? ဘာေျကာင့္ ရပါသလဲ?

DHCP
DHCP (သု)ိ့ Dynamic Host Configuration Protocol ကိ ု ကြန္ယက္တစ္ခုအတြင္းမွာရွိတ ဲ ့ server တစ္လံုးမ ွ အဲဒီ
ကြန္ယက္အတြင္းကုိ IP လိပ္စာေတြထုတ္ေပးနုိင္ရန္အတြက္ အသံုးျပုပါတယ္။ အဲဒ ီ server မွာ အသံုးျပုရမည့္ IP လိပ္စာမ်ား
အတြဲလုိက္ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ကြန္ျပူတာတစ္လံုးက ၎ကြန္ယက္ကုိခ်ိတ္ဆက္လုိက္တာနွင့္၊ IP လိပ္စာတစ္ခုရရွိနုိင္မွာ

ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ျပူတာတစ္လံုးလံုး အဲဒက
ီ ြန္ယက္အတြင္းမွထြက္သြားတာနွင့္၊ ထုိကြန္ျပူတာသံုးခဲ့တ ဲ ့ IP လိပ္စာကိ ု အျခား
ကြန္ျပူတာမ်ားရယူအသံုးျပုနုိင္ရန္ ေနရာလြတ္ျဖစ္သြားမွာပါ။
၎က ျကီးမားတဲ့ကြန္ယက္ေတြအတြက္ တကယ္ကုိအသံုး၀င္ပါတယ္။ ကြန္ျပူတာတစ္လံုးခ်င္းစီကုိ လိုက္ျပီး ပံုေသ IP လိပ္စာ
ေပးေနဖုိ့ မလုိေတာ့ဘူးေပါ့။ အဲဒအ
ီ စား DHCP server ကုိသံုးလုိက္နုိင္တာေပါ့၊ ကြန္ျပူတာအသစ္တစ္လံုး ကြန္ယက္တစ္ခုကုိ
ခ်ိတ္ဆက္တာနွင့္၊ ပထမဆံုးလုပ္ေဆာင္တာက DHCP server မွ IP လိပ္စာေတာင္းခံတာပါပဲ။ ၎ကြန္ျပူတာက IP လိပ္စာ
တစ္ခုရရွိသြားတဲ့အခါ၊ အဲဒက
ီ ြန္ုယက္ထဲမွာရွိတဲ့ ၀န္ေဆာင္မွုအားလံုး သံုးနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အခုေျပာမွာကုိေတြးျကည့္ပါ။ wifi ကြန္ယက္အမ်ားစုမွာ DHCP ကုိဖြင့္ေပးထားပါတယ္၊ ဒီအခ်က္က၊ အဲဒီ subnet ထဲမွာရွိသမွ်
သူအားလံုး IP လိပ္စာတစ္ခုစီရနုိင္တယ္လုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။ အကယ္၍၊ ခင္L်ားက ေကာ္ဖီဆုိင္ဖြင့္ေနတာဆုိရင္ေတာ့ ဒါတကယ့္

ကုိလအ
ုိ ပ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္၊ ခင္L်ားက လံုျခံုမွုရွိတဲ့ ရံုးတစ္ခုလုပ္ေနတာဆုိရင္ေတာ့၊ တိက်တဲ့ IP လိပ္စာသတ္သတ္မွတ္မွတ္
ေပးရမွာပါ။ အေျခေနေပါ္မူတည္ျပီးလုပ္ရမွာပါ။

ခ်ိတ္ဆက္မွုမ်ား
အရင္တုန္းကေတာ့၊ ကြန္ျပူတာေတြက modem တစ္ခုခုသံုးျပီ း အင္တာနက္ကုိခ်ိတ္ဆက္ပါတယ္။ Modem ေတြက bit ကုိ
အသံအျဖစ္၊ အသံကုိ bit အျဖစ္ေျပာင္းေပးပါတယ္။ modulating၊ demodulating လုပ္ေဆာင္ေပးတာေျကာင့္၊ modem လုိ့

ေခါ္တာပါ။ Modem အျမန္နွုန္းကုိ baud (တစ္စကဿကန့္ မွာထုတ္လြွင့္ခ်က္တစ္ခုေျပာင္းလဲျကိမ္နွုန္း ) နွင့္ bps (bits per
second) ယူနစ္တုိ့ျဖင့္ တုိင္းတာပါတယ္။ baud နွုန္းျမင့္ျခင္းက bps နွုန္းျမင့္ျခင္းကုိဆုိလုိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ခင္L်ားဘာလုပ္မွာ

လဲဆုိတ ာ ထည့္စဥ္းစားရမွာပါ။ Lီဒီယုိထုတ္လြင့္မွုေတြကဲ့သုိ့ bandwidth အသံုးမ်ားတဲ ့ application ေတြက၊ စြမ္းအားျပည့္တဲ့
ျကီုးေတြ (သု)ိ့ DSL ခ်ိတ္ဆက္မွုေတြကုိ ၀န္ပိေစျခင္းမ်ားရွိေနစဥ္မွာ၊ (ခင္L်ား စာရိုက္နွုန္းမေကာင္းခင္က အေထာက္အကူေပး

ခဲ့တဲ့) နွစ ္ ၂၀ သက္တန္းရွိတ ဲ ့ baud ၃၀၀ နွုန္း modem ေတြအသံုးျပုေနဆဲျဖစ္လုိ့ ၎တုိ့အတြက ္ Multi-User Dungeons
(MUDs) ကုိ telnet ခ်ိတ္သံုးနုိင္တဲ့ application မ်ားကဲ့သုိ့ application မ်ားရွပ
ိ ါေသးတယ္။

ISPs
ခင္L်ားက အင္တာနက္ကုိ ေခါ္ျကည့္ရမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ ခင္L်ားကြန္ျပူတာကုိ အင္တာနက္ဆီခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ့္ server ကုိ
ခ်ိတ္ဆက္မိဖုိ့ လုတ
ိ ာပါ။ အဲဒ ီ server က အခ်ိ္န္တိုင္း အလုပ္ပိေနျပီး၊ အျမဲဖြင့္ထားပါလိမ့္မယ္။ အဲဒ ီ server ကုိေတာ့
အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မွုေပးသူ (Internet Service Provider (ISP)) တစ္ဦးဦးက တည္ေဆာက္တားတာျဖစ္ပါတယ္။
ISP တစ္ခုမ ွ ာ အဆက္မျပတ္ တည္ရွိမွုသေဘာရွိျပီး၊ ၎မွ ာ ခင္L်ားအသံုးျပုနုိင ္ တဲ့ ၀န္ေဆာင္မွုေတြ ၀န္ေဆာင္ေပးေနတဲ့

server မ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒ၀
ီ န္ေဆာင္မွုေတြကုိ ခင္L်ားကိုယ္တုိင္လည္း ၀န္ေဆာင္မွုေပးနုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ -
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Lesson 4: ေနာက္ကြယ္မွ ၀န္ေဆာင္မွုပရိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ ကစားျခင္း

ခင္L်ားကုိယ္ပုိင္ကြန္ျပူတာေပါ္မ ွ ာ email server တစ္ခု၊ တည္ေဆာက္နုိင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ၎ server အခ်ိန္ျပည့္ဖြင့္ထား
ျပီး၊ အခ်က္အလက္ေတြလြွဲေျပာင္းေပးနုိင္ရန္ အင္တာနက္နွင့္ အျမဲခ်ိတ္ဆက္ထားဖုိ့ေတာ့လုိပါလိမ့္မယ္။ မည္သုိ့ျဖစ္ေစ၊ mail
server က အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္လုပ္ေနတာေျကာင့္၊ ISP တစ္ခုအေနနဲ့၊ မ်ားစြာေသာ အသံုးျပုသူမ်ား၏ အက်ိုးသက္ေရာက္မွုကုိ

ပုိမို၍ ခုိင္မာလာေစပါတယ္။ ISP ရဲ ့ ကြန္ျပူတာမ်ားက Network Access Point (NAP) ကုိခ်ိတ္ဆက္နုိင္ရန္၊ ျမင့္မားတဲ့
အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မွုကုိ အသံုးျပုပါတယ္။ အဲဒ ီ NAP ေတြ backbone လုိ့ေခါ္တဲ့ အလြန္ျမင့္မားတဲ့ခ်ိတ္ဆက္မွုနွုန္း ေပါ္ မွာ၊
အခ်င္းခ်င္း

အတြင္းပုိင္းခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားျပုလုပ္ပါတယ္။

အင္တာနက္လုိ့ ေခါ္ပါတယ္။

ထုိသု့ိ

အရာမ်ားအတူတက ြ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကုိပင္

Plain Old Telephone Service
Plain old telephone service (POTS) ဆိုတာ၊ တစ္ခ်ိန ္ က အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပုခဲ့တ ဲ ့ နည္း
ပညာတစ္ခုပါ။ ၎၏ အဓိကဆိုး၀ါးမွုက အျမန္နွုန္းေနွးေကြးျခင္းပါပဲ ဒါေပမယ့္၊ ကိစ ဿစေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ေတာ့၊

က်ယ္ျပန့္စြာ၊ သံုးခဲ့ျကပါတယ္။ Intenet Service Provider အမ်ားစုမွာ၊ ျပည္တြင္းသံုးနံပါတ္ေတြမ်ားစြာရွိတတ္ျပီး၊ လူတုိင္းလုိ

လုိမွာလည္း၊ ျကိုးဖုန္းလုိင္းေတြရွိျကပါတယ္။ သီအုိရအ
ီ ရေတာ့၊ ခင္L်ားမွ ာ modem တစ္လံုးနွင့္၊ ေငြအေျကြအျပည့္ရွိတယ္ဆုိ
ရင္၊ မည္သည့္ အမ်ားသံုးတယ္လီဖုန္းကမဆုိ (အခုေခတ္မွာ၊ ရွာေတြ့နုိင္ေသးရင္ေပါ့) အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္နုိင္ပါတယ္။
ခင္L်ားသံုးခ်င္ေတာ့မွာေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ေတာ့ပါဘူး။

POTS က အရမ္းေနွးပါတယ္။ အျမန္ဆံုး တယ္လီဖုန္း modem ေတြေတာင္ 56,600 bit per second (bps) ပဲရွိျကတယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူတုိ့ရွင္းျပေနတာျကည့္ရတာေတာ့ အလိမ္အညာတစ္ခုလုိပါပဲ။ စြမ္းအားကန့္သတ္မွုေျကာင့္ အမွန္တကယ္

ေဒါင္းလုပ္နွုန္းက၊ 53,000 bps ပဲရျပီး၊ သက္ေရာက္မွုပမာနကလည္း အလြန္နိမ့္ပါတယ္။ ထုိအခ်က္ က DSL (သိ)ု့ cable
modem ေတြနဲ့ လံုး၀မယွဥ္နုိင္ပါဘူး။

တယ္လီဖုန္း ၀န္ေဆာင္မွုေတြ တြင္က်ယ္စြာရနုိင္တယ္၊ POTS အေျခခံတ ဲ ့ ISP ေတြက ေစ်းေပါျကတယ ္ (တစ္ခါတစ္ရံဆုိ၊
အလကားနီးပါးပဲ)၊ ဒါေတြေတာ့အားသာတာေပါ့။ pirate လုပ္ထားတဲ့ဇာတ္ကားေတြကုိ၊ POTS ေပါ္ကေန ကူးသန္းမွု မျပုလုပ္

သင့္ပါဘူး၊ ဘာေျကာင့္လဲဆုိေတာ့ ထုိအရာေတြက၊ မေကာင္းမွုပါ၊ တရားမ၀င္ကိစဿစေတြပ ါ ျပီးေတာ့၊ ထုိသုိ့လုပ္ျခင္းက၊
ခင္L်ားရဲ့ ဖုန္းလိုင္းကုိ ညတုိင္း၊ ရက္သတဿတပါတ္တုိင္း ထိန္းခ်ုပ္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္L်ားအဖြားဆီကုိေတာ့၊

သတိရေျကာင္း စာသား email ေတြေတာ့ ပုိ့နုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဖုန္တက္ေနတဲ့၊ DOS အေျခခံတဲ့ စက္ေဟာင္းတစ္လံုးနဲ့ေတာင္၊
telnet ကုိသံုးျပီး email ပုိ့နုိင္ ေသးတာပဲ မဟုတ္လား။

DSL
Digital Subscriber Line (DSL) ဆုိတာ၊

ပမာဏ ျကီးမားတဲ ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ POTS အတြက္၊ တပ္ဆင္ထားတဲ့

၀ါယာျကိုးေတြေပါ္ကေန ပိေ
ု့ ဆာင္ တဲ ့ နည္းလမ္းတစ္ခုပါ။ ၎ရဲ ့ အဓိကအားသာခ်က္ကေတာ့၊ အန္နေလာခ့္ modem ေတြ
ထက္ပုိမုိျမန္ဆန္ျပီး၊ အျမဲတမ္းခ်ိတ္ဆက္ထားနုိင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့၊ အင္တာနက္ကုိခိ်တ္ဆက္ေနခ်ိန္မွာလည္း၊ ဖုန္းေခါ္ဆုိ၊
လက္ခံျခင္း

ျပုလုပ္နုိင္ပါတယ္။

အဓိက

အားနည္းခ်က္ကေတာ့၊

၎ရ ဲ ့

စြမ္းေဆာင္ရည္နွုန္းက၊

ခင္L်ားက

တယ္လီဖုန္းကုမဿပဏ ီ နဲ့၊ အိတ္(စ)ခ်ိန္းရံုးနွင့္ နီး၊ မနီးေပါ္မူတည္ပါတယ္၊ အကယ္၍ ခင္L်ားက အရမ္းေ၀းတဲ့ေနရာမွာ
ရွိေနရင္ေတာ့၊ ခင္L်ားကံဆုိး တာေပါ့။

Cable Modems
Cable Gateway ေတြက၊ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္၊ ပံုမွန ္ တယ္လီဖုန္းလုိင္းေတြကုိ အသံုးမျပုပါဘူး။ အဲဒအ
ီ စား၊ ျကိုး

ကုမဿပဏီေတြက ေထာက္ပံ့ေပးတ ဲ ့ coaxial ျကိုးေတြကုိ သံုးျကတယ ္ (ဒါမွမဟုတ္၊ fiber-optic လုိင္းေတြေပါ့၊ ခင္L်ား
ကံေကာင္း ရင္ေပါ့)။ DSL ေတြလုိပါပဲ၊ cable gateway ေတြက အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားခ်ိန္မွာလည္း၊ ဖုန္းသံုးနုိင္တယ္၊
အျမဲတမ္း အင္တာနက္ ခ်ိတ္ထားနုိင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ DSL ထက္ေတာ့ပုိျမန္ပါတယ္။

Cable gateway ေတြမွာ ယုိေပါက္အခ်ိေ
ု့ တာ့ရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ခုက၊ cable gateway ေတြကုိ ရွယ္ျပီးသံုးျကတာေျကာင့္၊
ခင္L်ား cable ေပါ္မွာ၊ ရွယ္ျပီးသံုးတဲ့လူမ်ားလာရင္၊ ခင္L်ားလုိင္းေနွးသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒုတိယတစ္ခုက၊ လုအ
ိ ပ္တဲ့ ျကိုးေျပးဆြဲ
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မွုေတြကုိ ျကိုးကုမဿပဏီေတြက ျပုလုပ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာသာ တပ္ဆင္အသံုးျပုနုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အဆံုး၀ါးဆံုးက၊ ခင္L်ား

ျကိ ု း လုိင္းေပါ္မွာ၊ သံုးလုိက ္ တ ဲ ့ လမ္းေျကာင္းတုိင္းကုိ၊ ခင္L်ားျကိုးနဲ ့ ရွယ္ယာသံုးေနတဲ့သူအားလံုး ျမင္ေနနုိင္တာပါပဲ။ !
တကယ္လုိ့၊ ခင္L်ားကြန္ျပူတာကုိ၊ cable modem နဲ့ခ်ိတ္ဆက္သံုးတယ္၊ ျပီးေတာ့ firewall မကာထားဘူး ဆုိရင္ေတာ့၊ ခင္L်ား
အိမ္နီးခ်င္းေတြက ခင္L်ားကြန္ျပူတာနဲ့ ဖုိင္အားလံုးကုိ ျမင္နုိင္ေနမွာပါ။ ခင္L်ားရဲ့ဘဏ္အေကာင့္ကုိ၊ အဲဒီနည္းနဲ့ တကယ္ ရွယ္
ေပးခ်င္သလား?

Wimax
Wimax ဆိုတာ၊ DSL နွင့္ယွဥ္နုိင္တဲ့ ျကိုးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါယာဆက္သြယ္ေရး စနစ္အသံုးျပုရန္၊

ေစ်းျကီးလြန္းတဲ့၊ ခက္ခဲလြန္းတဲ ့ ေနရာေတြမ ွ ာ ၎ကိအ
ု သံုးျပုပါတယ္။ signal အားနည္းျခင္း၊ မ်ားျခင္းကေတာ့ အေဆာက္
အဦးေတြ၊ သစ္ပင္နွင့္ အျခားထုထည္ျကီးမားတဲ့ အရာေတြ ေပါ္မွာပဲမူတည္ပါတယ္။ အခ်ိက
ု့ ပံုေသ access point ေတြအေန နဲ့
၀န္ေဆာင္မွုေပးျပီး၊ အခ်ို့ က်ယ္ျပန့္တဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ mobile access အေနနဲ့ အသံုးျပုနုိင္ပါတယ္။

Wifi
Wifi ကေတာ့ ခင္L်ား ISP ကုိခ်ိတ္ဆက္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ ၎က အိမ္မွာ၊ ေကာ္ဖီဆုိင္ေတြ shopping
mall ေတြလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ၊ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္အသံုးျပုတဲ့ အေျခခံကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မွု နည္းလမ္းတစ္ခု

ပါပဲ။ smart phone ေတြနဲ့ laptop အားလံုးလုိလုိ wifi ကုိသံုးျကပါတယ္၊ ဒါေျကာင့္ wifi က attacker မ်ားအျကုိက္ဆံုး ပစ္မွတ္
ျဖစ္ေနတာေပါ့။ ခင္L်ား အမ်ားသံုး wifi ကုိ သံုးေနတဲ့အခါ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ လူထူတဲ့ အခန္းထဲမွာ ကုိယ္လံုးတီးေနေနရတယ္လုိ့

ေတြးျကည့္ပါ၊ လူအားလံုးက ခင္L်ားကုိ၀ုိင္းျကည့္ေနျကတယ္လုိ့ယူဆျပီး၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ပါ၊ ဘယ္သူမွမျကည့္ေနနုိင္
ေအာင္ စီစဥ္ပါ၊ ဒါေပ့ါ၊ ခင္L်ား ျကိုးမဲ့လံုျခံုေရးစနစ္ သင္ခန္းစာကုိ ဖတ္ေတာ့မွာေပါ့၊ မွန္တယ္ဟုတ္ ?

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
4.21

ခင္L်ားအိမ္မွာ၊ အင္တာနက္ရွိမယ္ဆုိရင္၊ ၎က ဘာအမ်ိုးအစားလဲ ? ခင္L်ားဘယ္လုိေျပာနုိင္တာလဲ?

4.22

ခင္L်ား ကြန္ယက္အတြင္းမွာ၊ ဘယ္သူေတြကုိခင္L်ားျမင္ေနနုိင္လဲ? (ဘယ္လုိ ရွာေတြ့လုိက္တာလဲ?)

4.23

ခင္L်ားခ်ိတ္ဆက္မွုက အျမန္နန
ွု ္းဘယ္ေလာက္လဲ ? ခင္L်ား ISP ကုိမဆက္သြယ္ပဲနဲ့ အျမန္နန
ွု ္းကုိ ျမွင့္နုိင္သလား?

4.24

ခင္L်ား ISP ကဘယ္လုိ service ေတြထပ္ေပးနုိင္လဲ? ကြ်န္ေတာ္တုိ့ services ေတြအေျကာင္းေျပာခဲ့ျပီးပါျပီ၊

4.25

ခင္L်ား ကြန္ျပူတာကေန မည္သည့္ service ေတြေပးနုိင္ပါသလဲ?

Feed Your Head: HTTP နွင့္ ကစားျခင္း
HTTP ၊ Hypertex Transfer Protocol ၏အတုိေကာက္ အသံုးအနွုန္းပါ၊ ၎က TCP/IP အဆင့္ေတြရဲ့ ထိပ္ဆံုးမွာပါ၀င္
ျပီး၊ ေအာက္ေဖါ္ျပပါ၊ အဓိက RFC ၂ခု မွာပါ၀င္ပါတယ္;

- (0.9 မွ အေျခခံတဲ့) 1.0 အတြက္ 1945
- 1.1 အတြက္ 2616
1.0 မွ 1.1 သုိ့၊ အဆင့္ျမွင့္တဲ့အခါ၊ တုိးခ်ဲ့နုိင္မ၊ွု Caching ၊ Bandwidth ညိွနွုိင္းမွု၊ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မွုစီမံေရး၊ စာပုိ့စနစ္၊
အင္တာနက္လိပ ္ စ ာ ဆက္သြယ္ေရး၊ error သတိေပးစနစ္၊ လံုျခံုေရး၊ တည္တံ့မ ွ ု နွင့္ စစ္မွန ္ မ ွ ု စစ္ေဆးျခင္း၊ ပါ၀င္မွု

ေဆြးေနြးျခင္းမ်ားအတြက္၊ ျကီးမားတဲ့ ေျပာင္းလဲမွုမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္မွုမ်ား ရွပ
ိ ါတယ္။ 1.0 နွင့္ 1.1 ျကား ကြာျခားမွုမ်ားက၊
web server တစ္ခုရဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ရရွိနုိင္ရန္ အလြန္အသံုး၀င္ပါတယ္။
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အေျခခံအားျဖင့္၊ HTTP က သတ္မွတ္ခ်က္မဲ့ protocol တစ္ခုပါ၊ Client တစ္ခုက Server ထံသို့၊ HTTP Request တစ္ခု
ပုိ့တဲ့အခါ၊ server မွ HTTP Response တစ္ခု အေျကာင္းျပန္ပါတယ္၊ Request/Response ပံုစံေပါ့။

Figure 4.1: HTTP
HTTP server တစ္ခုဆီကုိ၊ command ေတြရုိက္ျပီး၊ အခ်က္အလက္ေတြရယူနုိင္တာ၊ ခင္L်ားသိေကာင္း၊သိျပီး ျဖစ္မွာပါ။
ကြ်န္ေတာ္တုိ့ အေျခခံ network tool ေလးေတြသံုးျကည့္ရေအာင္;
•

netcat: the TCP/IP tool kit

•

curl: the HTTP tool kit

•

proxy: like OWASP ZAP or Burpsuite free

ခင္L်ားနဲ့ HHS ရဲ့ HTTP Server ျကားမွ ခ်ိတ္ဆက္မက
ွု ုိ အနံခံ (Sniffing) လုပ္ျကည့္ပါ။
Proxy တစ္ခုခု သံုးျပီး၊ http://www.hackerhighschool.org ကုိခ်ိတ္ဆက္ျပီး၊ ခင္L်ား request ကုိ၊ ျကားျဖတ္ျကည့္ပါ။
GET / HTTP/1.1
Host: www.hackerhighschool.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Proxy-Connection: keep-alive
ျပီးေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္း response ေပးပါတယ္၊ ၊

21

Lesson 4: ေနာက္ကြယ္မွ ၀န္ေဆာင္မွုပရိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ ကစားျခင္း

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 10376
Date: Fri, 03 Feb 2013 09:11:17 GMT
Server: Apache/2.2.22
Last-Modified: Mon, 06 Feb 2013 09:31:18 GMT
ETag: "2f42-4b8485316c580"
Accept-Ranges: bytes
Identity: The Institute for Security and Open Methodologies, The Institute for Security and Open
Methodologies

P3P: Not supported at this time, Not supported at this time
Content-Type: text/html
Connection: keep-alive
<!DOCTYPE

html

PUBLIC

"-//W3C//DTD

XHTML

1.0

Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"[]><html

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="en-US" xml:lang="en"><head><meta httpequiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>Hacker Highschool - Security
Awareness for Teens</title>
[...]
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
4.26

ေဖါ္ျပပါပံုကုိ သံုးျပီး၊ proxy မွပုိ့တဲ့ request ကုိ စစ္ေဆးျကည့္ပါ၊

4.27

Header မွာ စိတ္၀င္စားစရာေတြ့ပါသလား?

ခင္L်ားရဲ့ ၊ ပထမဆံုး ကုိယ္တုိင္ခ်ိတ္ဆက္မွု
host port ကုိသံုး၍၊ web server အားခ်ိတ္ဆက္ရန္ Netcat ကုိ အသံုးျပုနုိင္ပါတယ္။
ယဿခုလုိရုိက္ျပီး စတင္လုိက္ပါ။ ။
nc www.hackerhighschool.org 80
Enter နွစ္ျကိမ္ေခါက္လုိက္ပါ။
GET / HTTP/1.0
ေအာက္ေဖါ္ျပပါအတုိင္း server မွ အေျကာင္းျပန္ပါလိမ့္မယ္:
<!DOCTYPE

html

PUBLIC

"-//W3C//DTD

XHTML

1.0

Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"[]>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="en-US" xml:lang="en"><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
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<title>ISECOM - Institute for Security and Open Methodologies</title> <meta name="description"
content="Description" />
ခင္L်ားေတြ့တဲ့အတုိင္းပဲ၊

hackerhighschool.org

စာမ်က္နွာေပါ္မလာပဲ၊

isecom.org

စာမ်က္နွာေပါ္လာပါဘယ္၊

ဘာလုိ့ပါလဲ?
ျဖစ္နုိင္တဲ့ အယူအဆတစ္ခုက၊ host server တစ္ခုတည္းမွာ၊ HHS ေရာ၊ ISECOM ပါ တင္ထားတာျဖစ္နုိင္ပါသလား?
hackerhigherschool.org IP လိပ္စာကုိ စစ္ျကည့္ရေအာင္။
nslookup www.hackerhighschool.org
[...]
Non-authoritative answer:
www.hackerhighschool.org canonical name = hackerhighschool.org.
Name:

hackerhighschool.org

Address: 216.92.116.13

အခု www.isecom.org ကုိ စစ္ျကည့္ရေအာင္ ။ ။
nslookup isecom.org
[...]

Non-authoritative answer:
Name:

isecom.org

Address: 216.92.116.13

IP လိပ္စာ တူညီေနပါတယ္! ဒါဆုိ၊ ၎ host ရဲ့ HTTP 1.1 ကုိ manual ရိုက္ထည့္၍၊ Netcat ကုိသံုးျခင္းကသာ၊ Host
header ကုိ ထုတ္ျပနုိင္ပါလိမ့္မယ္။
GET / HTTP/1.1
Host: www.hackerhighschool.org

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 10376
Date: Fri, 03 Feb 2013 09:11:17 GMT
Server: Apache/2.2.22
Last-Modified: Mon, 06 Feb 2013 09:31:18 GMT
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ETag: "2f42-4b8485316c580"
Accept-Ranges: bytes
Identity: The Institute for Security and Open Methodologies, The Institute for Security and Open
Methodologies
P3P: Not supported at this time, Not supported at this time
Content-Type: text/html
Connection: keep-alive
<!DOCTYPE

html

PUBLIC

"-//W3C//DTD

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"[]>

XHTML

1.0

Transitional//EN"

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="en-US" xml:lang="en"><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Hacker Highschool - Security Awareness for Teens</title>

The Request Method
HTTP request တစ္ခု၏ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္နုိင္တဲ့ အျခားအစိတ္အပုိင္းကုိ၊ Request Method လုိ့ေခါ္ပါတယ္။ ထံုးစံအား
ျဖင့္၊ web application ေတြမွာ GET နွင့္ POST request ေတြကုိ သံုးျကေပမယ့္၊ အျခား request protocol ေတြလည္း၊
web server (သု)ိ့ web application server ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘုံသံုးျဖစ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကေတာ့ ။ ။

•

OPTIONS – ကုိ မည္သည့္ request ေတြ အသံုးျပုနုိင္သလဲဆုိတာ၊ ရွာေဖြရန ္ အသံုးျပုပါတယ္။ အကယ္၍
ခင္L်ားက web server တစ္လုံး၊ ျပုလုပ္ထားတယ္ဆုိရင္ အခ်က္အလက္ေတြ ဤနည္းျဖင့္ ေပါက္ျကားနုိင္ျခင္းက
ျပဿသဿသနာတစ္ခုျဖစ္လုိ့၊ ေသခ်ာစြာသတိျပုပါ။

•

GET – ကို URL မွ အခ်က္အလက္ေတြ၊ တုိုက္ရိုက္ယူရန္ အသံုးျပုပါတယ္၊ ဥပမာ ။ ။

http://www.usairnet.com/cgi-bin/launch/code.cgi?Submit=Go&sta=KSAF&state=NM
question mark ေနာက္မွေတြ့ရတဲ ့ အရာအားလုံးကုိ ေတြ့တယ္မဟုတ္လား? ၎က request အခ်က္အလက္ေတြ
ပါ။ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ဤနည္းနဲ့ေပးပုိ့ျခင္းက၊ လြယ္ကူစြာေတြ့ျမင္နုိင္လုိ့၊ စြန့္စားလြန္းရာက်ပါတယ္။

•

HEAD – ကုိ GET ကဲ့သုိ့အသံုးျပုပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ server က စာမ်က္နွာအမွန္ကုိ ျပန္ထုတ္မေပးပါဘူး။ ၎ကုိ
အသံုးျပုခြင့္ေတြ စစ္ေဆးရန္၊ bandwidth အသံုးျပုမွုေတြ ညိွနွုိင္းရန္၊ အခ်ို့ ကိစဿစေတြမွာ ၊ အသံုးျပုခြင့္ ထိန္းခ်ုပ္မွု

ေတြက ိ ု ေက်ာ္လြွားရန္အတြက ္ အသံုးျပုပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ အခ်ိ ု ့ ACL အေကာင္အထည္ေဖါ္ျခင္းေတြက GET
request တစ္ခုတည္းကုိ စစ္ေဆးပါတယ္။ ဤအခ်က္မွ အားနည္းခ်က္တစ္ခုခု ရွာေတြ့နုိင္ပါတယ္။
•

POST – ကိ ု

web application ဆီသုိ့ အခ်က္အလက္ေတြေပးပုိ့ရန္ အသံုးျပုပါတယ္၊ GET လုိပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္

အခ်က္အလက္ေတြကုိ Request Body မွာ ေျပာင္းေရြွ့ပါတယ္။

•

PUT – ကုိေတာ့၊ web server ေပါ္မ ွ အရင္းျမစ္ေတြ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ရန ္ (သု)ိ့ ၎ကုိ အဆင့္ျမွင့္ေပးရန္ အတြက္
အသံုးျပုပါတယ္။ context အမ်ားစုမ ွ ာ ဤနည္းလမ္းကုိ ပိတ္ထားသင့္ပါတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္၊ အေထာက္အထား
စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္၊ ကာကြယ္ထားသင့္ပါတယ္။ အျခား context မ်ားမွာ ၎ကုိ၊ နွစ္လုိဖြယ္ေတြ့နုိင္ပါတယ္။

•

DELETE – web server တစ္ခုေပါ္မ ွ ာ အရင္းျမစ္မ်ားေနရာလြတ္ေစရန္ အသံုးျပုပါတယ္။ ဤနည္းလမ္းကုိလည္း
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ပိတ္ထားျခင္း၊ ကာကြယ္ထားျခင္းမ်ားျပုလုပ္သင့္ပါတယ္။

•

TRACE –

သတင္းမ်ားကုိ သံုးသပ္ေပးတဲ့၊ application layer loopback တစ္ခုကဲ့သုိ့ အသံုးျပုပါတယ္။ ၎က၊

လွ်၀
ို့ ွက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ Cross Site Scripting တုက
ိ ္ခုိက္မွုေတြအတြက္ အသံုးျပုနုိင္တဲ့၊ အားနည္းခ်က္တစ္ခုခုကုိ
ျဖစ္ေစတာေျကာင့္၊ ဤ debug နည္းလမ္းကုိ အထူးသျဖင့္ ထုတ္လုပ္မွုပုိင္းမွာ ပိတ္ထားသင့္ပါတယ္။

•

CONNECT – ကုိ web server တစ္ခုအား proxy တစ္ခုကဲ့သုိ့ သံုးရန္အသံုးျပုပါတယ္။ ၎က အသံုးျပုသူေတြ ကုိ
proxy IP မွတဆင့္ third party ၀န္ေဆာင္မွုေတြကုိခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ေပးနုိင္တာေျကာင့္၊ အေထာက္အထားစစ္ေဆး
ျခင္းျဖင့္၊ ကာကြယ္ထားသင့္ပါတယ္။

HTTP ေပါ္အေျခခံတ ဲ ့ protocol မ်ားက WebDAV ကဲ့သုိ့ နည္းလမ္းမ်ား ထည့္သြင္းနုိင္တယ္ဆုိတာလည္း စဥ္းစားဖုိ့
လုိပါတယ္။ ခင္L်ားအေနနဲ ့ server မ်ားမွ စိတ္၀င္စားစရာအရာေတြ၊ နည္းလမ္းေတြသိရွိနုိင္ရန္နွင့္ ခင္L်ား စိတ္ထင္ရာ
စကားလံုးေတြ စတဲ့အခ်က္မ်ား ရရွိနုိင္ရန္ Request Method ကုိ၊ ေျပာင္းလဲအသံုးျပုနုိင္ပါတယ္။
Requesting OPTIONS
ပံုမွန္အေနနဲ့၊ netcat နဲ့ပဲ အစျပုပါ။
# nc www.hackerhighschool.org 80
ဒီတစ္ခါေတာ့ Enter ၂ျကိမ္မေခါက္ပါနဲ့၊ အဲဒအ
ီ စား next line မွာပဲ ရုိက္ျကည့္ပါ။
OPTIONS / HTTP/1.1

ျပီးေတာ့ ယဿခုလုိ response ေတြရပါလိမ့္မယ္ ။ ။
Host: www.hackerhighschool.org
HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 07 Feb 2013 08:43:38 GMT
Server: Apache/2.2.22
Allow: GET,HEAD,POST,OPTIONS
Identity: The Institute for Security and Open Methodologies, The Institute for Security and Open
Methodologies

P3P: Not supported at this time, Not supported at this time
Content-Length: 0
Content-Type: text/html

Requesting HEAD
ဒီတစ္ခါ HEAD option ကုိထည့္သြင္းလုိက္ပါ။

# nc www.hackerhighschool.org 80
HEAD / HTTP/1.1
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Host: www.hackerhighschool.org
HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 07 Feb 2013 08:41:14 GMT
Server: Apache/2.2.22
Last-Modified: Fri, 13 Feb 2013 15:48:14 GMT
ETag: "3e3a-4bd916679ab80"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 15930
Identity: The Institute for Security and Open Methodologies
P3P: Not supported at this time
Content-Type: text/html
Age: 45
Connection: close
ကဲ ခင္L်ားကုိ Proxy တစ္ခုအေနနဲ့ ကြ်န္ေတာ္သံုးေတာ့မယ္ေနာ္။ ။ the CONNECT Request
# nc www.hackerhighschool.org 80
CONNECT http://www.isecom.org/ HTTP/1.1
Host: www.hackerhighschool.org

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
4.28

Netcat (nc) ကုိ သံုးျပီ း အေပါ္မွာေျပာခဲ့တ ဲ ့ Request method ေတြအားလံုးကိ ု HHS network server
ေပါ္မွာ စမ္းသပ္ျကည့္ပါ။ မည္ကသ
ဲ့ ုိ့ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့အရာေတြ ခင္L်ားတူးဆြနုိင္ပါသလဲ ?

Curl ျဖင့္ HTTP request ေတြ script ေရးျခင္း
အခ်ုိ့ web application စမ္းသပ္ခ်က္ေတြက၊ web server response ေပါ္မွာပါမက၊ (Web) application အလြွာေပါ္မွာ ပါ
အေျခခံပါတယ္။ GET နွင့္ POST ေတြ cookies နွင့္ header မ်ားကုိ ျပင္ဆင္အသံုးျပုျပီ း web application အားနည္း
ခ်က္ေတြ ရွာေတြ့နုိင္ပါတယ္။ bash scripting အတြက္ အသံုး၀င္တဲ့ tool တစ္ခုကေတာ့၊ web page တစ္ခုကုိ request
လုပ္ရန္သံုးတဲ့ curl command ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ curl က netcat ေပါ္မွာ logic တစ္ခ်ို့ကုိ ထည့္သြင္းထားတာ ပါ။
ေမးျကည့္ရေအာင္ ။ ။
# curl http://www.isecom.org

nc နဲ့ မတူပါဘူး။ ။
# nc www.isecom.org 80
GET / HTTP/1.1
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-v switch ကုိသံုးျပီး verbos (အျပည္အ
့ စံု) ရလာဒ္ကုိ ျကည့္နုိင္ပါတယ္။
# curl -v http://www.isecom.org/
* About to connect() to www.isecom.org port 80 (#0)
* Trying 216.92.116.13...
* connected
* Connected to www.isecom.org (216.92.116.13) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.26.0
> Host: www.isecom.org
> Accept: */*
>
* HTTP 1.0, assume close after body
< HTTP/1.0 200 OK
< Date: Tue, 07 Feb 2013 09:29:23 GMT
< Server: Apache/2.2.22
< Last-Modified: Fri, 13 Feb 2013 15:48:14 GMT
< ETag: "3e3a-4bd916679ab80"
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 15930
< Identity: The Institute for Security and Open Methodologies
< P3P: Not supported at this time
< Content-Type: text/html
< Age: 247
< Connection: close
<
<!DOCTYPE

html

PUBLIC

"-//W3C//DTD

XHTML

1.0

Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"[]>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="en-US" xml:lang="en">
[...]
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အခုခင္L်ားေတြ့တဲ့အတုိင္းပဲ၊ curl က HTTP version 1.1 ကုိ အလုိေလ်ာက္ေရြးခ်ယ္ေပးျပီး host header ၊ user agent
ေတြကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါတယ္။ hacker ေတြအတြက္ အေရးျကီးတာတစ္ခုက ဘယ္အခ်က္ေတြလဲ ။ ။ ခင္L်ားသံုးရမယ့္
tool ေတြကုိ သိေအာင္လုပ္ပါ။

ကံေကာင္းစြာနဲ့ curl က switch ေတြကုိ သံုးျပီး၊ လုိသလုိျပင္ဆင္နုိင္တဲ့ tool ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။

curl -help switch ေတြကုိ ေလ့လာျကည့္ပါ။ အခ်ုိ့ switch ေတြက netcat ဥပမာနွင့္ ဆင္တူပါတယ္။
•

-H header line ထည့္သြင္းရန္

•

-X request method ေရြးခ်ယ္ရန္ (Command လုိ့လည္းသိနုိင္ပါတယ္)

•

-d POST ထည့္သြင္းရန္

•

-i protocol header မ်ားရလာဒ္တြင္ပါ၀င္ေစရန္

•

-s scripting အတြက္အသံုး၀င္တဲ့ silent mode အသံုးျပုရန္

curl နွင့္ အခ်ိ ု ့ bash script ေတြကုိ သံုးျပီ း web application testing ေတြ ဖန္တီးနုိင္ပါတယ္။ curl နွင့္ grep ကုိ
အတူတဲြ၍ သံုးျပီး server တစ္ခုမွ စိတ္၀င္စားစရာ HTTP header ေတြရွာေဖြျခင္းမ်ားျပုလုပ္နုိင္ပါတယ္။

# curl -siX HEAD http://www.isecom.org/ | grep "Server:"
Server: Apache/2.2.22

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
4.29

အေပါ္က script ေတြကုိ HTTP header ေတြ အသံုး၀င္နုိင္ေျခရွိတ ဲ ့ အခ်က္အလက္ေတြ ပုိမုိရရွိရန္ ခ်ဲထ
့ ြင္
အသံုးျပုပါ။

ပုိမုိဖတ္ရွုရန္၊ အေထာက္အပံ့ေပးနုိင္တဲ့ လင့္ခ္မ်ား
http://www.ietf.org/rfc/rfc1945.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt
http://www8.org/w8-papers/5c-protocols/key/key.html
http://netcat.sourceforge.net/
http://curl.haxx.se/
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Lesson 4: ေနာက္ကြယ္မွ ၀န္ေဆာင္မွုပရိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ ကစားျခင္း

အနွစ္ခ်ုပ္မ်ား
World Wide Web ဆုိတာ အင္တာနက္ထက္ အမ်ားျကီးပုိပါတယ္။ ။ အဲဒမ
ီ ွာ HTTP, FTP, SSH, DNS, DHCP နွင့္ ခင္L်ားနွင့္
အျခားလူမ ်ား ရဲ ့ ကြန္ျပူတာေတြအတြက ္ ၀န္ေဆာင္ေပးေနတဲ ့ ၀န္ေဆာင္မွုေတြအျပင္ အျခားမ်ားစြာေသာ ၀န္ေဆာင္မွုေတြ
လည္းရွိပါေသးတယ္။

အဲဒ ီ

၀န္ေဆာင္မွုေတြကုိ

"သင့္ေလ်ာ္ေသ ာ

ကဏဿဍ"

ေတ ြ

အသံုးျပု၍ျဖစ္ေစ၊

အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္လုိခ်ိတ္ဆက္သံုးရမလဲဆုိတ ာ နားလည္ျခင္းက ခင္ L ်ား (သိ)ု့ ခင္L်ားကြန္ျပူတာကုိ မည္သုိ့
တုိက္ခုိက္ခံရနုိင္တယ္ဆုိတ ာ သိနုိင္ရန ္ ေသာ့ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဤေဆာင္ပုဒ္ကုိအျမဲသတိရပ ါ "Hack everything, but
harm none”.
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